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Sammanfattning
Abstract
Harmonisering av punktskatter har skett främst genom Rådets direktiv 92/12/EEG om
allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av
sådana varor, det s k cirkulationsdirektivet.

Cirkulationsdirektivets bestämmelser innebär att varorna i och för sig blir skattepliktiga när
de produceras inom EU eller förs in till EU, men att de kan cirkulera fritt inom
gemenskapen utan beskattningskonsekvenser. Varorna hanteras under s k suspension. För
privatpersoners inköp för eget bruk, Privatimport, gäller dock att varan punktbeskattas i
inköpslandet.

Denna problematik aktualiserades i det uppmärksammade ”Man in Black-fallet”, där det ej
var fråga om privatimport i artikel 8 i direktivets bemärkelse, då varorna  måste föras över
gränsen personligen  för att de skulle kunna punktbeskattas i inköpslandet. EGD tog dock
inte närmare ställning till vad som skall anses vara privatimport respektive import för
kommersiella ändamål.

Detta till trots har Man In Black-fallet nyligen använts som ledning av svensk domstol i ett



3

mål då en privatperson via egenhändigt ordnad transportör fört in varor från en annan
medlemsstat till Sverige. Länsrätten (LR) bedömde då att beskattning skulle ske enligt
destinationsprincipen, med den högre svenska punktskatten som följd, trots att det var
köparen som egenhändigt hade ordnat transporten.

Uppsatsens syfte är att utifrån främst Man-in-Black-fallet och det svenska fallet undersöka
vad som avses med begreppet Privatimport, samt göra en bedömning av huruvida det
svenska avgörandet är med EG-rätten överensstämmande.

Nyckelord
Keyword
Punktskatter, EG-rätt, Inre marknaden, skatterätt, Man in black, privatimport,
privatinförsel, cirkulationsdirektivet
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Skatterätten är ett av de rättsområden som påverkats markant av Sveriges anslutning till

EU. Detta gäller särskilt den indirekta beskattningen, där en stor del av regleringen numera

styrs av direktiv på EG-nivå. En grupp av de indirekta skatterna är punktskatterna.

Punktskatter som i ett land tas ut på olika slags varor och tjänster kan skapa effektiva

hinder för handel. För det första måste en punkskatt åsättas en vara i något led av

distributionskedjan och för importerade varor sker detta i allmänhet vid varans införsel i

det aktuella landet. För det andra kan uttaget av punktskatter ske på ett sådant sett att

utländska varor eller tjänster diskrimineras. Detta strider dock mot artikel 90 i Fördraget

om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) och de Europeiska

Gemenskapernas domstol (EGD) kan ingripa. Det är dock knappast möjligt för EGD i sin

dömande verksamhet att undanröja alla hinder för den gemensamma marknaden. Istället

har den primära EG-rätten varit tvungen att kompletteras, vilket har skett genom

antagande av sekundärrätt, då främst i form av direktiv.

Den rättsliga grunden för detta harmoniseringsarbete finns i artikel 93 i EG-fördraget och

harmonisering av punktskatter har skett främst genom Rådets direktiv 92/12/EEG om

allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av

sådana varor, det s k cirkulationsdirektivet. Detta direktiv behandlar endast mineraloljor,

tobak och alkohol. Genom harmonisering av punktskatterna på dessa varugrupper har

försök till diskriminerande beskattning från medlemsstaternas sida minskat avsevärt.

Cirkulationsdirektivets bestämmelser har implementerats i svensk rätt genom lagen

(1994:1563) om tobakskatt (LTS), lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) och lagen

(1994:1776) om skatt på energi (LSE). Regler om privatimport finns i lagen (1994:1565) om

beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i

Europeiska Unionen (Privatinförsellagen).
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Cirkulationsdirektivets bestämmelser innebär att varorna i och för sig blir skattepliktiga när

de produceras inom EU eller förs in till EU, men att de kan cirkulera fritt inom

gemenskapen utan beskattningskonsekvenser. Varorna hanteras under s k suspension.

Först när varorna frigörs för konsumtion skall skatten tas ut. Den s k

destinationsprincipen tillämpas, d v s att varan i fråga skall beskattas i det land där den

slutligen konsumeras. Detta gäller för den kommersiella import som sker av de varor som

regleras i cirkulationsdirektivet.

För privatpersoners inköp för eget bruk gäller dock att varan punktbeskattas i

inköpslandet. Den s k ursprungsprincipen tillämpas. I cirkulationsdirektivets artikel 8

stadgas det:

Vad beträffar varor som förvärvats av enskilda individer för deras eget bruk och transporterats av dem själva

följer av principen för den inre marknaden att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat där de har

förvärvats.

På en inre marknad med till 100% harmoniserade skattesatser skulle det för den enskilde

inte spela någon roll vilken princip som tillämpades, men så är ej fallet då harmoniseringen

ej är total.

Denna problematik aktualiserades i det uppmärksammade ”Man in Black-fallet”.1 Ett

luxemburgskt företag, med dotterbolag i Storbritannien, förde i det sistnämnda landet in

cigaretter som privatpersoner i Storbritannien, via det brittiska dotterbolaget, hade beställt.

Företaget menade att man förde in varorna för köparens räkning. Således var

privatimportreglerna tillämpliga och beskattningen skulle ske enligt ursprungsprincipen,

med punktbeskattning i Luxemburg som följd.

EGD menade dock att det ej var fråga om privatimport i direktivets bemärkelse då varorna

personligen måste föras över gränsen för att de skulle kunna punktbeskattas i inköpslandet.

Vidare menade EGD att företaget i fråga enbart hade gett sken av att agera åt

privatpersoner och på så sätt fört in varor från ett land med lägre punktskatt till ett land

med högre.

                                                
1 Mål  296/95, Man in Black
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Denna utgång av målet var dock ej alldeles självklar. I artikel 8 i cirkulationsdirektivet står

det nämligen att privatimportreglerna är tillämpliga då det är fråga om varor som

”förvärvats av enskilda individer för deras bruk och transporterats av dem själva.”.

Följaktligen står det inte uttryckligen att varorna måste fraktas över gränsen personligen.

Det gällde alltså att först skilja privatinförsel från kommersiell import och sedan avgöra

innebörden i ”av dem själva”.

Fallet är intressant därför att EGD här valde att tolka direktivet på så sätt att de enskilda

medlemsstaternas rätt att ta ut indirekta skatter sattes framför den fria rörligheten för varor.

Anledningen till detta starka ställningstagande kan härledas till att det i detta fall var fråga

om ett skatteundandragande förfarande och ej privatimport. EGD tog dock inte närmare

ställning till vad som skall anses vara privatimport respektive import för kommersiella

ändamål.

Detta till trots har Man In Black-fallet nyligen använts som ledning av svensk domstol i ett

mål då en privatperson via egenhändigt ordnad transportör fört in varor från en annan

medlemsstat till Sverige.2 Länsrätten (LR) bedömde då att beskattning skulle ske enligt

destinationsprincipen, med den högre svenska punkskatten som följd, trots att det var

köparen som egenhändigt hade ordnat transporten.

1.2 Problemformulering

Jag ställer mig frågan vad som fastslogs om privatimport i ”Man In Black-fallet” och vilka

frågor som EGD inte närmare tog ställning till i detta avgörande.

Vidare ställer jag frågan om den svenska domstolens tolkning av cirkulationsdirektivet, då

det är fråga om en privatperson som via egenhändigt ordnad transportör fört in varor, är

överensstämmande med EG-rätten.

                                                
2 Mål 1591-00 LR i Dalarnas län 2001-03-07
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i ovanstående frågor undersöka vad som

avses med privatimport av de varor som omfattas av cirkulationsdirektivet. Ett delsyfte är

att i viss mån utreda vilka konsekvenser en bristande harmonisering av punkskatteområdet

och avsaknaden av en definition av begreppet privatimport ger upphov till.

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen kommer att behandla punktbeskattning av de varor som omfattas av

cirkulationsdirektivet. Mer ingående kommer dock endast punktbeskattning av införsel

som sker av privatpersoner för eget bruk att granskas. Tyngdpunkten kommer då att ligga

på varugrupperna alkohol och tobak. Denna avgränsning är en följd av att mineraloljor är

en så speciell produktgrupp som är mer inriktad mot industriellt bruk. Av detta följer att

privatinförsel för eget bruk av mineraloljor inte är lika vanligt förekommande. Dessutom

finns inom cirkulationsdirektivet speciella bestämmelser för mineraloljor medan

bestämmelserna för alkohol och tobak är så gott som identiska. Även den svenska

lagstiftningen har t ex liknande bestämmelser i LAS och LTS och dessutom behandlar

Privatinförsellagen båda varugrupperna. Som en följd av detta kommer LAS genomgående

att användas då exemplifieringar görs av den svenska lagstiftningen.

En avgränsning har också gjorts såtillvida att de problem, som uppstått i och med

avskaffandet av tax-free-handeln, endast kommer att nämnas och inte mer ingående

behandlas.

Uppsatsen är främst till riktad till jurister med grundläggande kunskaper i EG-rätt och

skatterätt.

1.5 Metod

Min utgångspunkt i detta arbete har varit att komma fram till vad som avses med

privatimport i cirkulationsdirektivets mening.

För att kunna ge en så täckande bild som möjligt av gällande rätt har jag tagit del av lagtext,

förarbeten, svensk och viss internationell doktrin samt praxis om punktbeskattning i

allmänhet, men framför allt i koppling till cirkulationsdirektivet. Ett problem har varit att
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den litteratur som finns på området, i synnerhet kring uppsatsens problemställning, ej är

särdeles omfattande. Som en konsekvens av detta har cirkulationsdirektivet samt Man In

Black-fallet varit centrala källor i mitt arbete.

Mitt tillvägagångssätt har varit att genom en närmare granskning av Man In Black-fallet

utreda huruvida EGD tog ställning till vad som utgör privatimport enligt

cirkulationsdirektivet. Med detta avgörande i åtanke har jag sedan analyserat ett svenskt

rättsfall och närliggande situationer för att på så sätt kunna ge en bild av vad som avses

med privatimport i cirkulationsdirektivet.

1.6 Disposition

I kapitel två ger jag en beskrivning av varubegreppet inom EU och av den gemensamma

marknaden. Jag ger också en beskrivning av den varubeskattning som kan ske enligt EG-

fördraget. Här framhävs särskilt förbudet mot tull och avgifter med motsvarande verkan

samt förbudet mot fiskal diskriminering. Avslutningsvis diskuterar jag artiklarnas i dagsläget

minskade betydelse på det harmoniserade punktbeskattningsområdet.

I kapitel tre ges en kort beskrivning av den harmonisering som har skett av punktskatterna

inom EU.

I kapitel fyra ges en grundläggande presentation av systematiken i cirkulationsdirektivet

samt en inledande beskrivning av den svenska implementeringen av cirkulationsdirektivet.

I kapitel fem och sex ges en ingående beskrivning av det för uppsatsen centrala Man In

Black-fallet. I kapitel fem ges en grundlig redogörelse för målet och dess omständigheter. I

kapitel sex görs sedan en analys av fallet och den problematik som finns kring privatimport.

Kapitlet avslutas med att peka på frågor som ej besvarades av EGD.

I kapitel sju redogörs för ett fall från LR, vars problematik ej behandlades i Man In Black-

fallet. Detta fall analyseras sedan genom att behandla dels fallet i sig och dels liknande

situationer, som till viss del har uppstått p g a avsaknad av harmonisering och de olika höga

skattesatserna. Analysen sker mot bakgrunden av avgörandet i Man In Black-fallet.

Analysen avslutas med en slutsats om hur punktbeskattning borde ha skett  i det i LR
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behandlade målet och huruvida den svenska tolkningen av Man In Black-fallet är korrekt

och överensstämmande med EG-rätten.

Avslutningsvis sker i kapitel åtta en sammanfattning. Dessutom görs några avslutande

kommentarer om brister i cirkulationsdirektivet och den bristande harmoniseringen av

punktskatter inom EU.

Jag vill till sist även upplysa om den lagtextbilaga som återfinns sist i uppsatsen. I denna

bilaga finns de centrala artiklarna i cirkulationsdirektivet och relevanta paragrafer från den

svenska lagstiftningen. Däremot finns där inga artiklar från EG-fördraget.
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2 Varubeskattning inom EU

2.1 Den gemensamma marknaden

I EG-fördraget finns bestämmelser om att hindren för den fria rörligheten av varor,

personer, tjänster och kapital skall avskaffas. När det gäller den fria cirkulationen för varor

anges särskilt att detta även gäller fiskala hinder, t ex genom diskriminerande beskattning av

varor från andra länder.3

Inom EU skall varor cirkulera fritt enligt reglerna för den gemensamma marknaden. Tullar

förekommer inte vid varuhandel mellan medlemsländerna och vid handel med tredje land

har nationell tullrätt ersatts av gemenskapens tullrätt, detta framgår av artikel 23 i EG-

fördraget. Begreppet varuhandel har definierats av EGD, som har fastslagit att

”tullunionen omfattar all handel med varor som kan värderas i pengar och därmed är

föremål för kommersiella transaktioner”.4

En vara har ansetts kunna cirkulera fritt på den gemensamma marknaden då den:

• har tillverkats i en medlemsstat eller,

• är en produkt av en importerad vara men den mest ekonomiskt betydande

omvandlingen har skett i en medlemsstat eller,

• är importerad från tredje land men har omsatts i en medlemsstat.5

Från allra första början har en av EU:s största frågor rört de interna systemen för

beskattning av varor. Sådana system kan utnyttjas för att skydda den egna marknaden från

konkurrens utifrån. EU:s mål att skapa en enda gemensam marknad kräver avsaknad av

varje handelshinder, vilket kräver även frihet från alla slags tullar.

EU är i grund och botten en tullunion. Tullar medlemsstaterna emellan får inte

förekomma. Medlemsstaterna måste vidare ha en gemensam yttre tullmur med identiska

regler, något som skiljer EU från ett frihandelsområde där det kan föreligga olika tariffer

mot tredje land.

                                                
3 Ståhl, K, Persson Österman, R, EG-Skatterätt, s 59
4 Mål 7/68 Kommissionen mot Italien
5 Molinier, J, Droit du Marché Intérieur Européen, s 38
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Av artikel 25 i EG-fördraget framgår det att tullar är helt förbjudna. Skatter eller avgifter

som har motsvarande verkan som tull, eller som på annat sätt skyddar andra inhemska

varor, är också helt otillåtna.

Varubeskattning är däremot principiellt tillåten. Enligt artikel 90 krävs det dock att skatten

varken är diskriminerande eller protektionistisk för att den skall vara tillåten. Bestämmelsen

innebär att det är tillåtet att ha en skatt som i praktiken endast omfattar utländska varor så

länge skatten tas ut enligt ett objektivt kriterium. Exempelvis är en väldigt hög beskattning

på nya bilar tillåten i Danmark trots att den enbart drabbar utländska bilar. Ett sådant

förfarande är möjligt då Danmark ej har någon egen produktion av bilar. Hade Danmark

däremot haft en egen bilproduktion hade även den beskattats. Gränsdragningen mellan

skatt och tull är därmed av stor vikt.

2.2 Förbud mot tullar och avgifter med motsvarande verkan

I artikel 25 i EG-fördraget återfinns den viktiga bestämmelsen:

Tullar på export samt import samt avgifter med motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan

medlemsstaterna. Detta förbud skall tillämpas även på tullar av fiskal karaktär.

Förbudet mot tull tar sikte mot att det ej skall finnas några fysiska gränser inom EU.

Förbudet mot avgifter med motsvarande verkan (AMV) är ett komplement till förbudet

mot egentliga tullar och har gett upphov till en omfattande rättspraxis. Förbudet är absolut

och undantagsregler, t ex artikel 28, är ej tillämpliga.6 Då det oftast är fråga om avgifter

som påförs vid import talar man även om importavgifter.7

Förbudet mot AMV skall säkra att principen om fria varurörelser inte kringskärs med olika

slags ekonomiska pålagor från medlemsstaternas sida. Reglerna har direkt effekt och ger

således rättigheter till enskilda.8 EGD tolkar begreppet AMV mycket extensivt. Varje slags

ekonomisk börda, även minimal sådan, utgör en AMV.

                                                
6 Artikel 28 anses inte ha någon större betydelse för möjligheten att belägga varor med punktskatter. EGD
har inte en enda gång bedömt fiskal åtgärder utifrån artikel 28. Molinier, s 38
7 Publica EU nr 7, Fria varurörelser och statliga handelsmonopol, s 7
8 Mål 29/62 Van Gend & Loos
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En förbjuden importavgift kan mot bakgrund av domstolens praxis definieras som en

pålaga, vilken inte utgör tull i egentlig bemärkelse, men som uttas av en medlemsstat på

importerade varor med anledning av att de passerar en gräns.9

Det har dock senare fastslagits att huruvida avgiften uttas vid själva gränsöverskridandet

eller i senare omsättningsled saknar betydelse. Kärnan i förbudet ligger i den försämring av

importvarornas konkurrenskraft som uppstår till följd av avgiften och den administrativa

belastning som uppstår hos företagen vid uppbörden. Avgörande är att avgiften särskilt

drabbar importerade varor eller varor avsedda för export. Det läggs ingen vikt vid avgiftens

storlek och det saknar även betydelse hur avgiften uppbärs och i vad mån den tillfaller

statskassan eller ej. Syftet bakom uttagandet av en avgift inverkar inte heller på

bedömningen. Sålunda omfattas varje ekonomisk pålaga som särskilt drabbar

varuimport/export av förbudet mot AMV.10, bl a har avgifter som uttas för att finansiera

upprättandet av handelsstatistik och avgifter för att utföra växtskyddskontroller ansett vara

AMV.11

Avgifter för faktiskt utförda tjänster som inte är obligatoriska är enligt EGD:s praxis inte

att betrakta som AMV. Avgifter för sådana tjänster måste emellertid stå i relation till den

faktiskt utförda tjänsten och får ej beräknas med hänsyn till varuvärdet. Vidare måste

ekonomiska operatörer uppnå en bestämd och säker fördel genom att köpa tjänsten för att

avgiften skall vara tillåten.12

Avgifter som uttas med stöd av bemyndiganden i sekundärrättsakter, t ex med avseende på

kontroller, utgör i princip ej AMV. Detta gäller under förutsättning att avgiften inte

överstiger en påbjuden kontrollåtgärds reella kostnader, att kontrollen är obligatorisk och

enhetlig inom hela gemenskapen och att kontrollens utförande ligger i gemenskapens

intresse samt att handeln inom gemenskapen främjas och att kontrollerna drabbar alla

ekonomiska operatörer lika.13

2.3 Gränsdragning mellan avgifter med motsvarande verkan och intern skatt

                                                
9 Mål 24/68 Kommissionen mot Italien
10 Publica EU nr 7, s 11
11 Molinier, s 32
12 Molinier, s 32
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Som beskrivits ovan är en tull och avgifter med motsvarande verkan helt förbjudna. En

intern varuskatt kan däremot under vissa förutsättningar vara tillåten, även om skatten i

praktiken endast träffar utländska varor. Klassificeringen av den fiskala pålagan är därför av

största betydelse.14 Enligt EGD:s praxis kan en avgift inte falla in under förbudet mot

avgifter med motsvarande verkan samtidig som den faller in under förbudet mot fiskal

diskriminering, vilket beror på att AMV skall avskaffas i kraft av fördraget. Det förhåller sig

inte på samma sätt med indirekta skatter /punkskatter. Uttagandet av sådana förutses i

fördragets artikel 90 på villkor att de inte är fiskalt diskriminerande. Punktskatten skall

också uttas enligt samma kriterier på inhemska och importerade varor och konsekvent

behandla varor lika oberoende av ursprung. Artikel 90 behandlar således endast ”verkliga”

skatter.15

Emellertid kan det i praktiken vara svårt att göra åtskillnad mellan AMV och punktskatter.

EGD har dock avkunnat ett stort antal domar som ger god vägledning vid bedömningen

av huruvida en avgift eller en skatt är en AMV eller om den endast utgör en skatt på enbart

utländska varor. EGD ansåg tidigt att en avgift som tas ut till följd av att en gräns har

passerats skall bedömas enligt artikel 25 och alltså utgöra en AMV, vilket är en avgörande

skillnad mellan AMV och punktskatter. Punkskatten tas i stället ut p g a att en kommersiell

transaktion äger rum med en vara. En punktskatt kan emellertid strida mot förbudet mot

AMV om den är avsedd för att finansiera aktiviteter som särskilt gynnar den inhemska vara

som också omfattas av punktskatten. Detta försvåras ytterligare av att artikel 25 ej är

tillämplig om det kan anses att avgiften ingår i ett system av generell intern beskattning.16

EGD har slagit fast att om en skatt som tagits ut, i sin helhet, används till att stödja

produktionen av en inhemsk vara så utgör denna avgift en avgift med motsvarande verkan.

Om avgiften däremot bara till viss del används för att gynna den inhemska produktionen så

är det fråga om en intern skatt som drabbar en importerad produkt hårdare.17 En sådan

avgift är förbjuden enligt artikel 90 då den är diskriminerande.

2.4 Förbud mot fiskal diskriminering

Artikel 90 i EG-fördraget lyder som följer:

                                                                                                                                              
13 Molinier, s 33
14 Ståhl, s 65
15 Publica EU nr7, s 11
16 Ståhl, s 66
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Ingen medlemsstat skall, direkt eller indirekt, på varor från andra medlemstater lägga interna skatter eller

avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på

liknande inhemska varor.

Vidare skall ingen medlemsstat på varor från andra medlemsstater lägga sådana interna skatter eller avgifter

som är av sådan art att de indirekt skyddar andra varor.

Artikeln innehåller således ett förbud mot fiskal diskriminering av importerade varor. Ett

generellt nationellt skattesystem för varubeskattning får därför ej vara diskriminerande eller

protektionistiskt. Varor från andra medlemsstater får inte utsättas för negativ behandling

från det nationella skattesystemet. Samma vara skall beskattas på samma sätt oavsett

ursprungsland. Varubegreppet i bestämmelsen överensstämmer med definitionen i avsnitt

2.1. Således räcker det att en vara har omsatts i en medlemsstat även om den har ursprung i

tredje land.

Artikeln har två stycken, det första tar sikte på högre skatter och avgifter som drabbar en

liknande vara medan det andra stadgar ett förbud mot skatter och avgifter som skyddar

egna varor.

2.4.1 Första stycket

Vad det gäller liknande varor så görs en bedömning av deras användning, ett slags

”comparable use test” görs.18 EGD har fastslagit att liknande varor är de som med hänsyn

till konsumenten erbjuder liknande egenskaper och tillfredställer liknande behov.19

Ett stort antal fall har handlat om alkohol. I ett fall beskattade Frankrike whisky hårdare än

cognac.20 Den franska staten menade att det var fråga om två olika sorters spritdrycker,

alkohol tillverkad av säd respektive alkohol tillverkad av frukt. Ett annat fall var då

Frankrike motiverade sin högre skatt med att det var fråga om spritdrycker som dracks före

respektive efter maten och på så sätt uppfyllde helt olika behov. I båda fallen slog EGD

fast att det vara fråga om liknande produkter och avgiften stred således mot förbudet i

artikel 90.

                                                                                                                                              
17  Mål 77/72 Carmine Capolongo
18 Ståhl, s 67
19 Molinier, s 39
20 Mål 168/78 Kommissionen mot Frankrike
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Vidare får skatten ej vara högre på den importerade varan. Exempelvis underkändes ett

franskt system där man betraktade inhemskt brännvin som en vardagsdryck medan man

betraktade utländskt brännvin som en lyxdryck med högre skatt som följd.21

2.4.2 Andra stycket

Andra stycket i artikel 90 stadgar att det är förbjudet för medlemsstaterna att belägga varor

från andra medlemsstater med skatter som är av sådan art att de indirekt skyddar inhemska

varor. Andra stycket ses som ett komplement till artikelns första stycke och en utvidgning

av artikelns tillämpningsområde. Bestämmelsen tar sikte på de fall där det importerande

landet ej har någon egen produktion av varan i fråga. Sådana omständigheter föreligger då

varan ifråga delvis, indirekt eller potentiellt befinner sig i konkurrens med en inhemsk vara

som beskattas lägre.22

Sådana var omständigheterna i ett fall som rörde högre beskattning på bananer än annan

frukt.23 Italien hade ingen egen produktion av bananer och kunde således inte anses bryta

mot bestämmelsen i artikel 90 första stycket. Däremot ansåg EGD att bananer och

italiensk färsk frukt, som beskattades lägre, stod i direkt konkurrens. Följaktligen var

systemet protektionistiskt och andra stycket var tillämpligt. Det var dock enbart den högre

skatten på färska bananer som var diskriminerande.

En liknande situation var den belgiska beskattningen på vin och öl.24 Detta system var

diskriminerande i de fall då högre skatt uttogs på lågprisviner än på öl, då dessa produkter

ansågs vara konkurrerande. Däremot omfattades ej högre beskattning av mer exklusiva

viner av artikeln. Det andra stycket är svårare att tillämpa och används endast då det första

ej kan appliceras. Här måste skattens nivå, skattebasen och sättet att betala skatten

undersökas i detalj. Bestämmelsen understryker förbudet mot all slags protektionism eller

vad man skulle kunna kalla dold diskriminering. Ett exempel är den franska fordonsskatt

som togs ut efter storleken på motoreffekten.25 Skatten var progressiv till en viss nivå för

att sedan öka drastiskt. Resultatet blev att endast utländska bilar omfattades av den högre

                                                
21 Molinier, s 40
22 Molinier, s 41
23 Mål 184/85 Kommissionen mot Italien
24 Mål 356/85 Kommissionen mot Belgien
25 Mål 112/84 Humblot
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skatt som togs ut då motoreffekten översteg en viss gräns. Således skyddades de

franskproducerade bilarna.

Då en skatt uttas på ett komplicerat sätt kan en bedömning inte göras utifrån det ena eller

andra stycket utan de har i praktiken smält ihop till en bestämmelse. Då en granskning idag

görs av huruvida en skatt strider emot artikel 90, görs en samlad bedömning utifrån båda

styckena.

2.5 Betydelsen av artikel 25 och artikel 90 idag

Genom realiserandet av den inre marknaden och harmoniseringen i form av sekundärrätt,

kan många fall av diskriminerande och protektionistiska varuskatter och avgifter inte längre

förekomma. Måltillströmningen vad gäller dessa två artiklar har avtagit och den reella

betydelsen av både artikel 25 och artikel 90 har därmed minskat. Det skall också sägas att

ett stort antal av de äldre rättsfallen angående dessa artiklar är av obsolet karaktär, eftersom

den varubeskattning som prövades i målen inte längre kan förekomma. EGD:s domskäl är

dock fortfarande av intresse då de klargör EGD:s synsätt i analysen av vad som är en tull

respektive i vilka fall en skatt/avgift kan vara diskriminerande eller protektionistisk.26

Då det i princip inte är tillåtet att ha någon typ av gränskontroll, mellan medlemsstaterna

inom unionen, har betydelsen av artikel 25 minskat. Den inre marknadens öppna gränser

leder rent praktiskt till att det blir svårare att ta ut tullar eller AMV. I realiteten saknar

medlemsstaterna därför helt enkelt praktiska möjligheter att införa tullar eller avgifter som

är konstruerade på ett sådant sätt att de strider mot artikel 25.

Sättet att beskatta alkohol har ,som ovan nämnts, prövats i åtskilliga fall angående artikel

90. Genom stora ändringar av sekundärrätten har sättet att beräkna skattebasen vad gäller

alkohol, tobak och mineraloljor harmoniserats, vilket effektivt har hindrat medlemsstaterna

från att introducera diskriminerande eller protektionistiska åtgärder. Medlemsstater som

inte uppfyller kraven i ett direktiv kan tillrättavisas genom att direktivet kan anses ha direkt

effekt eller genom att skadestånd för felaktig implementering kan utgå.27 Behovet av att

anföra artikel 90 har därmed också minskat.

                                                
26 Ståhl, s 72
27 Mål 6/90 Francovich
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3 Harmoniseringen av punktskatter inom EU

3.1 Inledning

Arbetet med att harmonisera de indirekta skatterna inom EG har pågått under lång tid. Det

gäller framför allt mervärdesskatt,men harmoniseringsbeslut har även tagits vad gäller

punktskatter.

Artiklarna 90-93 i EG-fördraget utgör ett särskilt kapitel, benämnt ”Bestämmelser om

skatter och avgifter”. Enligt artikel 93 skall de indirekta skatterna harmoniseras i den

utsträckning detta krävs för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar.

Arbetet med att harmonisera de indirekta skatterna inleddes redan på 1960-talet.

Förändringarna skedde dock långsamt och det dröjde tills 1972 innan Kommissionen

kunde presentera sitt förslag till harmonisering av punktskatterna.28 Det var i själva verket

inte förrän den s k vitboken om förverkligandet av den inre marknaden presenterades 1985

som det blev tal om någon verklig harmonisering. Vitboken innehöll 30 punkter med

förslag till åtgärder på skatteområdet.29

Att ena denna marknad förutsätter att medlemsstaterna kommer överens om att undanröja hinder av alla

slag, harmonisera bestämmelser, sammanjämka lagstiftning och skattesystem…

Med dessa ord definierade Kommissionen sin uppgift i vitboken. Det pågående

harmoniseringsarbetet skedde med utgångspunkt från en strävan att förverkliga den inre

marknaden och EG-fördragets artikel 14 om avskaffandet av alla gränskontroller senast

den 1 januari 1993. Vitbokens idé var alltså att ta bort de ”legala gränserna”. Denna åtgärd

gjorde harmoniseringsfrågan akut. Om inga gränser fanns, hur skulle då punktskatter kunna

tas ut? Nu blev det helt plötsligt brådskande med en lösning.

                                                
28 Allgårdh, O, Norberg, S; EU och EG-rätten s 298
29 Allgårdh, s 298
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3.2 Harmonisering genom sekundärrätt

3.2.1 Inledning

Sedan den 1 januari 1993 har en harmonisering skett av strukturen av punktskatter i

medlemsstaterna för de tre varugrupperna alkoholhaltiga drycker (vin, sprit och öl),

tobaksvaror och mineraloljor.30 Från samma tidpunkt gäller också för alla dessa varor

skyldighet för medlemsstaterna att utta minst vissa punktskatter enligt vad som föreskrivits

i särskilda direktiv. En lösning hade varit att införa gemensamma skattesatser för dessa

varor. Medlemsstaterna kunde dock inte tänka sig att gå så långt utan önskade t o m behålla

de ganska stora skillnaderna.31

De viktigaste direktiven på punkskatteområdet är cirkulationsdirektivet, skattesatsdirektivet

och strukturdirektiven. Cirkulationsdirektivet anger hur själva transporten av produkterna

skall gå till och var beskattningen skall ske. Skattesatsdirektivet anger den lägsta tillåtna

skattesatsen på de aktuella varorna och strukturdirektiven anger hur skattebasen skall

beräknas. Cirkulationsdirektivet kommer att mycket ingående beskrivas i nästa kapitel

varför det här är på sin plats med en kortare beskrivning av de övriga direktiven.

3.2.2 Skattesats och strukturdirektiven

Skattesatsen i direktiven är bestämd som en miniminivå som inte får underskridas.32

Normalt finns bara en skattenivå per varuslag, vilket dock inte är synonymt med att t ex all

alkohol beskattas likadant. Alkoholprodukter är nämligen indelade i en mängd olika

varuslag. Indelningen i varuslag bygger till stor del på den indelning som har skett i EG:s

tulltaxa.33 Således beräknas skatten på öl, vin och sprit på olika sätt, något som medför att

skatten i realiteten inte är neutral och att stora skillnader föreligger. Dessa skillnader

förklaras av de olika intressen som finns hos de enskilda medlemsstaterna. Frankrike har

t ex en nollskattesats på vin.

Strukturdirektiven som behandlar skattebaserna är i viss mån separata för de olika

produktkategorierna. De innehåller mycket omfattande och detaljerade regler för hur

                                                
30 Rådsdirektivet 92/12/EEG
31 Ståhl, s 153
32 Steensrup, B, De harmoniserade punktskatterna – en överblick, s 52
33  Ståhl s 158
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skattebasen skall beräknas. Det finns även specialregler för bl a skattereduktioner och

nollskatt för speciell användning.34

                                                
34 direktiven 92/83/EEG, 92/84/EEG 95/59/EEG, 92/81/EEG, 92/82/EEG, 94/74/EEG
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4 Cirkulationsdirektivet

4.1 Inledning

Cirkulationsdirektivet 92/12/EEG är oerhört viktigt då det är helt centralt för hur

uppbörden av skatten skall gå till vid gränsöverskridande handel med alkohol, tobak och

mineraloljor. Direktivet trädde i kraft den 1 januari 1993.

Av ingressen till direktivet framgår att den inre marknadens inrättande och funktion kräver

fria varurörelser även för punktskattebelagda varor. Vidare anförs att reglerna för

punktskattepliktens inträde bör vara identiska i de olika medlemsstaterna. Där slogs också

fast att tax-free handeln inom EU skulle upphöra under 1999.35

I artikel 1 i cirkulationsdirektivet stadgas att direktivet fastställer regler för varor som är

belagda med punktskatter, dock ej mervärdesskatter.

I artikel 3 anges att direktivet är tillämpligt på mineraloljor, alkohol för industriellt bruk och

alkoholdrycker samt tobaksvaror. Där hänvisas också till de i föregående kapitel nämnda

skattesats- och strukturdirektiven. I artikelns tredje punkt stadgas att medlemsstaterna har

rätt att införa eller bibehålla punktskatter på andra varor än de som regleras i direktivet. I

Sverige är t ex energi och fordon punktbeskattade.

En punktskatt tas tekniskt sett ut endast en gång, vid ett enda tillfälle i distributionskedjan,

och detta förfarande krävde den speciella lösning som skapades i och med

suspensionsordningen i cirkulationsdirektivet.

Cirkulationsdirektivet delar upp innehav av varor i två principiellt olika fall. En vara kan

innehas antingen i kommersiellt syfte eller i privat konsumtionssyfte. Innehas varan i

kommersiellt syfte skall skatt tas ut i det land där varan slutligen konsumeras, enligt

destinationsprincipen. Ett sådant förfarande möjliggörs genom systemet med uppskjuten

skatt den s k suspensionsordningen. Privatpersoner som förvärvar varor kan aldrig göra

detta skattefritt, men å andra sidan tas skatt ut efter de skattesatser som gäller i det land där

varorna köps, enligt ursprungsprincipen.

                                                
35 Vilket den också gjorde.
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4.2 Hantering av varor i kommersiellt syfte - Suspensionsordningen

4.2.1 Inledning

Förfarandereglerna innebär i princip att punktskattepliktiga varor, då det är fråga om inköp

i kommersiellt syfte, kan cirkulera fritt (d v s utan gränskontroller), att

beskattningskonsekvenserna skjuts upp tills varorna når den slutgiltiga konsumenten och

att beskattningen skall ske i konsumtionslandet. Detta system med ”uppskjuten

beskattning” är det som praktiskt möjliggör tillämpningen av destinationsprincipen, d v s

en produkt som importeras till Sverige och konsumeras här skall vara belagd med svensk

punktskatt.

Målet med den gemensamma marknaden är naturligtvis att beskattning undantagslöst skall

ske enligt ursprungsprincipen.36 Men då medlemsstaterna ville behålla sina olika

skattesatser infördes suspensionsordningen. Medlemsstaterna betraktade den då som en

övergångsordning och en kompromiss i väntan på total harmonisering.37 Ett steg mot

harmonisering togs genom att tax-free handeln avskaffades i enlighet med

cirkulationsdirektivet. Vid avskaffandet behölls dock suspensionsordningen och

behållandet av ”övergångsordningen” har skapat vissa problem. Komplikationerna har

uppstått främst genom att alkohol, tobak och mineraloljor har kunnat cirkulera obeskattat

och någorlunda fritt inom den gemensamma marknaden och skapat förutsättningar för

smuggling och illegal verksamhet.

Uppbördssystemet är utformat så att gränskontroller inte skall vara nödvändiga.

Punktbeskattade varor skall kunna cirkulera fritt inom Gemenskapen och punktskatterna

skall uttas i konsumtionslandet. Beskattningsutlösande händelser är därmed import av

punkskattebelagd vara eller framställning av sådan.38 Den beskattningsutlösande händelsen

behöver dock inte leda till att skatt faktiskt måste betalas in, då det ovan nämnda systemet

för uppskjuten beskattning, suspensionsordningen, föreligger.

Syftet med suspensionsordningen är att varorna, trots att de är skattepliktiga, skall kunna

bearbetas, lagras och förflyttas mellan medlemsländerna i tidigare led än detaljistledet utan

att beskattningskonsekvenser inträder. En dylik förflyttning sker mellan s k skatteupplag , ett

                                                
36 Som i dagsläget endast gäller för privatpersoners förvärv för eget bruk.
37 Ståhl, s 153
38 Proposition 2000/01:118 (Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m m.), s 62
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slags frihandelslager, i de olika medlemsstaterna. Skatteupplagen förestås oftast av en s k

lagerhavare som agerar avsändare/mottagare. När en lagerhavare avsänder varor till ett annat

skatteupplag är denne tvungen att ställa säkerhet för de avsända varorna.39 Vid en sådan

förflyttning mellan medlemsstater av skattepliktiga varor, som omfattas av

suspensionsordningen, skall varorna åtföljas av ett ledsagardokument som upprättas av

avsändaren.40 Syftet med dokumentet är att underlätta och möjliggöra en effektiv

skattekontroll.

4.2.4 Avvikelser från suspensionsordningen och skattskyldighetens inträde

Alla avvikelser från suspensionsordningens regler innebär att varorna upphör att omfattas

av ordningen, d v s att de anses släppta för konsumtion. Detta gäller inte bara när varorna

levereras till detaljistledet utan också vid t ex stöld och svinn ur skatteupplag.41 En

avvikelse från suspensionsordningen innebär att skatten omedelbart förfaller till betalning.

Enligt artikel 6 anses en vara som släppt för konsumtion vid:

a) varje avvikelse, inklusive otillåten avvikelse, från uppskovsreglerna,

b) all tillverkning, inklusive otillåten tillverkning, av sådana varor utom ramen för uppskovsreglerna,

c) all införsel, inklusive otillåten införsel, av sådana varor om de inte omfattas av uppskovsregler.

Skatten skall betalas i det land där överträdelsen skett av den som har ställt säkerhet för

betalning av skatten. Om det inte går att fastställa var överträdelsen har skett, anses den ha

skett i den medlemsstat där felaktigheten konstaterades. Om en punktskattepliktig vara inte

når fram till mottagaren och det inte är möjligt att fastställa var varan finns, skall skatten

betalas i det land varifrån varan levererades.42 Reglerna för när skattskyldighet inträder i

cirkulationsdirektivet är följaktligen inte kopplade till några civilrättsliga begrepp.

Äganderätt har inte någon betydelse utan hänsyn tas till var varorna befinner sig. 43

Detta kan synas hårt men innebär ingen principiell skillnad jämfört med exempelvis en

person som förvärvat en punktskattepliktig vara och sedan blir bestulen, t ex en

bensinstation som har kundförluster p g a kunder som smiter från betalning. En

                                                
39 För en mer ingående förklaring av begreppen skatteupplag och godkänd lagerhavare, se
cirkulationsdirektivets artikel 4 i lagtextbilagan
40 Terra, B, Wattel, P, European Tax Law, s 210
41 Prop. 2000/01:118, s 63
42 Ståhl, s 155
43 Prop. 2000/01:118, s 67
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kundförlust är ju ej avdragsgill.44 En obesvarad fråga är däremot om detta förfarande skulle

kunna anses strida emot EG:s allmänna rättsprinciper då det förefaller som väldigt obilligt

att erlägga skatt på någonting som har stulits. En förklaring till att EGD ej har valt att

besvara denna fråga är dock förmodligen att suspensionsordningen annars skulle bli så gott

som omöjlig att upprätthålla.45

4.3 Privatpersoners förvärv för eget bruk

4.3.1 Privatimport

Systemet med uppskjuten beskattning kan naturligtvis inte användas på förvärv som sker

av privatpersoner. Till följd av den gemensamma marknaden och avsaknaden av

gränskontroller råder därför ursprungsprincipen för privatpersoners förvärv av alkohol,

tobak och mineraloljor46. Det betyder att varor som förvärvas för egen konsumtion

beskattas i det land där de förvärvas och inte där varorna rent faktiskt konsumeras.

Kraven för att privatimportreglerna i artikel 8 skall bli tillämpliga är att det är fråga om

varor som en enskild individ köpt och fört in för sitt eget bruk. Den enskilde skall även i

princip ”själv” ha transporterat varorna över gränsen.

Kravet ”för eget bruk” definieras närmare i artikel 9. Där anges det att införsel av högst

800 cigaretter, 400 cigariller, 200 cigarrer, 1 kg piptobak, 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90

liter vin (varav högst 60 liter mousserande vin) och 110 liter öl skall betraktas som för eget

bruk. Gränsen är dock inte absolut, kan någon visa ett större behov så accepteras detta.

Bevisbördan åvilar den som för in varorna. I kravet ”eget bruk” innefattas också varor som

är avsedda för den enskilde individens familj.47

Vad gäller kravet att individen ”själv” skall ha transporterat varorna, så återfinns detta krav

i artikel 8. Formuleringen är dock ej särdeles tydlig. I direktivets engelska version står det

”by them” medan det i den svenska översättningen står ”av dem själva”. P g a den mindre

tydligt formulerade artikeln krävdes en dom från EGD för att rättsläget någorlunda skulle

                                                
44 Ståhl, s 155
45 Ståhl, s 155
46 Ståhl, s 155
47 Ståhl, s 155
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förtydligas. Denna dom föll i målet Man-in-Black som kommer att beskrivas mer ingående

i kapitel 5. I kapitel 5 kommer även de olika språkversionerna att mer ingående behandlas.

4.3.2 Artiklar i anslutning till privatimport

I artikel 7 stadgas att då varor, som redan släppts för konsumtion i en medlemsstat,

förvaras för kommersiella ändamål i en annan medlemsstat skall punktskatten tas ut i den

medlemsstat där varorna förvaras. Destinationsprincipen blir alltså tillämplig, även om

varan upphörde att omfattas av suspensionsordningen redan i den första medlemsstaten,

om varorna har levererats, levereras eller är på väg att levereras till en näringsidkare i den

andra medlemsstaten. Skattepliktig blir då den person i vars ägo varorna är, den som

utförde leveransen eller den som tog emot varorna.

I den redan tidigare nämnda artikel 9 stadgas en liknande bestämmelse. Där anges att om

varor som har släppts för konsumtion i en medlemsstat, förts in enligt artikel 8 till en andra

medlemsstat och där förvaras för kommersiella ändamål, skall punktskatten betalas i den

andra medlemsstaten och påföras innehavaren. Vidare anges i artikel 9 hur en bedömning

skall göras av huruvida en införsel enligt artikel 8 i själva verket är gjord för kommersiella

ändamål. Är så fallet skall punktbeskattning ske enligt destinationsprincipen oavsett artikel

8.

I artikel 10 stadgas att punktskattebelagda varor som är inköpta av personer som ej är

näringsidkare eller lagerhavare och som transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller

för dennes räkning skall beskattas i destinationsmedlemssstaten, d v s enligt

destinationsprincipen. I artikelns andra stycke anges att detta även gäller för varor som har

släppts för konsumtion i den förstnämnda medlemsstaten. Artikeln kallas ibland för

”postorderregeln” då det ursprungliga syftet var att fånga upp traditionell

postorderförsäljning Artikeln har dock även visat sig ha ett bredare användningsområde48

vilket kommer att behandlas i kapitel 5.

I artikel 22 stadgas att i de fall då dubbelbeskattning har skett skall den punktskatt som har

betalats i den första medlemsstaten betalas tillbaka.

                                                
48 Ståhl, s 156
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I artikel 26 har Finland, Danmark och Sverige ett undantag till artikel 9 i form av vissa

kvantitativa restriktioner.

4.4 Den svenska implementeringen

Cirkulationsdirektivets bestämmelser har implementerats i svensk rätt genom LTS, LAS

och LSE. Vissa bestämmelser om privatimport finns även i Privatinförsellagen. Regler om

förfarandet vid uttag av punktskatter, t ex regler om deklaration och kontroll finns i lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP).

I lagarna om skatt på tobak, alkohol och energi används termen upplagshavare istället för

lagerhavare.

De svenska reglerna för när skattskyldigheten inträder har hittills inte varit

överensstämmande med motsvarande regler i cirkulationsdirektivet vad gäller handel med

varor som innehas i kommersiellt syfte. De svenska bestämmelserna har haft en civilrättslig

koppling och skattskyldighet har ansetts inträda då varan har levererats till en köpare.

Lagstiftaren har således beaktat äganderätten till varorna istället för var varorna de facto har

befunnit sig. Ett förslag till ändring har dock lagts fram.49

I 8 a § 2p i LAS50 finns bestämmelser motsvarande cirkulationsdirektivets artikel 8

implementerade.

8 a § Skattskyldighet enligt 8 § 5 föreligger inte för varor som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till

Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om

varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv

eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en

enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i lagen (1994:1565) om beskattning av

viss privatinförsel. Lag (1999:1069).

                                                
49 SOU 2000:46
50 Liknande bestämmelser finns i LTS 9 § p 5, 9 a § p 2 och 9 a § p 5
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Av intresse är formuleringen i 8 a § p 2. Där har den svenska lagstiftarens tolkning av

”transporterats av dem själva” vid implementeringen blivit ”som själv transporterar dem”.

Hela paragrafen är ny sedan ett år tillbaka och bestämmelsen fanns tidigare i 8 § p 5. Där

stadgades att en enskild person endast är skattskyldig om denne ”från ett annat EG-land

för in eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än privat

bruk”.

Av intresse är även 8 a § p 5. Där stadgas att enstaka gåvoförsändelse från en enskild

person i en annan medlemsstat till en enskild person i Sverige ej behöver beskattas.

Tillägget att det endast gäller ”enstaka gåvoförsändelser under yrkesmässig befordran” har

skett av den svenske lagstiftaren på eget bevåg.

I paragrafens sista stycke hänvisas till Privatinförsellagen. I 2 § i denna lag finns de svenska

bestämmelser som motsvarar cirkulationsdirektivets artikel 9.

2 § Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck,

2. 6 liter starkvin,

3. 26 liter vin,

4. 32 liter starköl,

5. 400 cigaretter, 200 cigariller, 100 cigarrer eller 550 gram röktobak.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap.

2 § alkohollagen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som

inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). Lag (2000:1153).

De mindre kvoterna beror på att Sverige har ett undantag från artikel 9 i

cirkulationsdirektivet. Detta undantag finns i artikel 26 tredje stycket i cirkulationsdirektivet

som har lydelsen:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall Sverige ha rätt att tillämpa de restriktioner som anges i bilagan om

kvantiteter av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror. Tillståndet avser den kvantitet av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

som får föras in på svenskt territorium av enskilda för eget bruk utan att ytterligare punktskatter skall betalas

Det skall gälla till och med den 31 december 2003."

Ett beslut är dock fattat om ett avskaffande av detta undantag. De svenska kvoterna

kommer att ökas successivt fram till januari 2004 då de kommer att vara lika höga som de i

artikel 9.
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5 Man in Black-Fallet

5.1 Förutsättningar

I Man-in-Black-fallet (MIB-fallet) var det fråga om tobaksförsäljning mellan Luxemburg

och Storbritannien.

Den luxemburgska Enlightened Tobacco Co – koncernen (ETC) var specialiserad på

tobaksförsäljning i Luxemburg och hade två dotterbolag, EMU i Luxemburg och The Man

in Black Ltd (MBL) i Storbritannien. MBL hade sedan november 1994 marknadsfört sig

mot fysiska personer i Storbritannien. Företaget hade erbjudit dem att, via av MBL

anställda ombud/handelsagenter, beställa cigaretter och tobak hos EMU. Kunderna

beställde dessa varor till priser som var fastslagna i luxemburgska franc via MBL. Detta

företag köpte i sin tur in varorna och ombesörjde transporten till Storbritannien via en egen

transportör i de enskilda individernas namn och för deras räkning mot betalning av en

provision. Inköpsmängden var begränsad till maximalt tillåtna 800 gram per person och

gång. EMU och MBL agerade således som detaljist respektive handelsagent.51

Villkoren för dessa transaktioner var definierade i ett avtal mellan EMU och MBL ingånget

i november 1994. Där föreskrevs bl a att EMU skulle öppna och upprätthålla ett

kreditkonto för inköp i MBL:s namn avseende alla inköp som enskilda individer  gjorde via

MBL. Vidare åtog sig MBL för sin del att direkt betala in de summor som erhållits av

kunderna till bankkonton i London eller Luxemburg. MBL åtog sig dessutom, genom att

höja eller sänka sin provision, att kompensera alla eventuella ändringar av priserna i pund

sterling till följd av förändringar i växelkurserna. Avtalen om inköp och försäljning skulle

ingås i Luxemburg och där skulle även äganderätten övergå. Avtalen skulle dock bedömas

enligt brittisk rätt. Genom denna konstruktion skulle ursprungsprincipen vara tillämplig

och varorna skattesubjekt i Luxemburg. Följaktligen blev priset på varorna betydligt lägre

än på motsvarande vara som köpts i Storbritannien.

Den brittiska tullmyndigheten var dock av den uppfattningen att det ej var fråga om privat

införsel enligt artikel 8 och beslagtog vissa kvantiteter av tobak i samband med import.

EMU och MBL överklagade och frågan hamnade hos ”The Court of appeal”. Domstolen

                                                
51 Moëll, Christina, Fusk med punktskatter, Skattenytt 1997, s 684
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beslöt i sin tur att begära ett förhandsavgörande från EGD angående tolkningen av

cirkulationsdirektivet och särskilt artikel 8.

Frågorna den engelska domstolen ställde till EGD var:

1. Följer det av rådets direktiv 92/12/EEG och i synnerhet av artikel 8 i detta direktiv, att varor inte får beläggas

med punktskatt i medlemstat A om

a) varorna förvärvats för en enskilds individs personliga bruk i medlemstat A,

b) varorna förvärvats i medlemstats B av ett ombud som agerar på den enskildes vägnar,

c) ombudet har ombesörjt transporten av varorna från medlemstat B till medlemsstat A,

d) den enskilde inte själv rest med varorna från medlemstat B till medlemsstat A?

2. Då en plan har utarbetats och marknadsförts kommersiellt och enligt detta system inköp har skett genom ombud i

medlemsstat B för en enskild individs personliga bruk i medlemstat A, och det inköpta genom ombudets försorg

transporterats från medlemsstat B till medlemsstat A, följer det då av direktiv 92/12/EEG att punktskatt inte

skall tas ut på dessa varor i medlemstat A?

EGD fastslog att den engelska domstolens frågor syftade till att få klarhet i om:

”direktivet skall  tolkas så att, att det utgör hinder för att det i medlemsstat A tas ut en punktskatt på

varor som har släppts för konsumtion i medlemsstat B, där de har förvärvats av bolag X för att tillfredsställa

behoven hos enskilda individer i medlemstat A via bolag Y, som handlar som ombud för enskilda individer

och mot arvode, med vetskap om att transporten av varorna från medlemsstat B till medlemsstat A även har

ombesörjts av bolag Y för de enskilda individernas räkning och genomförts av en yrkesmässig transportör mot

ersättning.”

5.2 EGD:s inledande resonemang

EGD betonade att direktivet föreskriver en skillnad mellan å ena sidan varor som innehas i

kommersiellt syfte och som under transporten skall åtföljas av ledsagardokument och å

andra sidan varor som innehas för personligt bruk. Vad gäller den sistnämnda typen av

varor, i den utsträckning artikel 8 föreskriver att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat

där varorna har förvärvats, krävs ej något ledsagardokument när de transporteras till en

annan medlemsstat.
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EGD slog fast att tre villkor var tvungna att vara uppfyllda för att det skulle vara fråga om

privat införsel i enlighet med artikel 8:

• Varorna skulle ha förvärvats av enskilda individer,

• för deras eget bruk och

• transporterats av dem själva.

Domstolen klargjorde att det andra villkoret var uppfyllt och att det problematiska i målet

var huruvida det första och framför allt det tredje rekvisitet var uppfyllt. Med andra ord,

om begreppet ”transporterats av dem själva” innefattade situationen att inköp av

punktskattebelagda varor gjorts genom ombud som även ombesörjt transporten.

5.3 Ombud

Klagandena hade vid den nationella domstolen som stöd för sin talan gjort gällande en

rättsgrundsats härstammande från romersk rätt, qui facit alium acit per se. Uttrycket betyder

att en person som handlar genom ombud skall behandlas på samma sätt som om han själv

hade handlat och utgör en allmän princip i vissa rättsordningar, bl a den engelska. Klagande

menade att denna princip var av stor vikt då de flesta medlemsstaternas översättning av

direktivet ej uteslöt möjligheten att anlita ombud.

EGD godtog ej detta resonemang utan hänvisade till sin egen praxis. I Corman-fallet

fastslogs att gemenskapsrättsliga begrepp ej skall definieras med utgångspunkt i en eller

flera nationella rättsordningar såvida inte annat anges.52 Det finns emellertid inte någon

uttrycklig hänvisning till nationella rättsordningar i artikel 8.

Vidare menade domstolen att även om principen var gemensam för alla medlemsstaterna

så är det fråga om en civilrättslig princip, närmare bestämt en obligationsrättslig princip. En

sådan princip behöver inte nödvändigtvis kunna tillämpas på skatterättens område som

präglas av särskilda syften.

                                                
52 mål Corman 64/81
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5.4 Olika språkversioner

I artikel 8 står det enbart ”transporterats av dem själva”. Ingenting nämns om inblandning

av tredje man, vare sig att det är uteslutet eller en tänkbar möjlighet.

Cirkulationsdirektivet hade implementerats i Storbritannien och de övriga medlemsstaterna

inom den statuerade tidsfristen som löpte ut den 31 december 1992. Endast två av

medlemsstaterna, Danmark och Grekland, hade vid sin implementering tolkat direktivet på

det sätt att en privatperson personligen var tvungen att föra varorna ifråga över gränsen för

att artikel 8 skulle bli tillämplig. Det förelåg alltså skillnader i de olika medlemsstaternas

språkversioner. Det existerade hos flertalet medlemsstater en version som inte nämnde

någonting om inblandning av tredje man och hos två medlemsstater en version som uteslöt

inblandning av tredje man. EMU menade att den förra versionen borde gälla då den

förespråkades av flest medlemsstater och då det ej fanns något stöd för den andra

versionen. Den version som initialt var föremål för granskning i målet, var den engelska

som hade lydelsen ”transported by them”. De övriga medlemstaternas översättningar följde

denna version så när som på en betoning av pronomenet. Den franska versionen hade t ex

lydelsen ”transportés par eux-mêmes” vilket exakt motsvarar den svenska översättningen

”transporterats av dem själva”. I dessa versioner uteslöts inte inblandning av tredje man

och den dansk/grekiska tolkningen stod följaktligen i strid med övriga versioner. Dessutom

utgjorde befolkningen i dessa två länder endast fem procent av den totala befolkningen i

de, vid den tidpunkten, tolv medlemsstaterna.

EMU hävdade också att då skillnader föreligger i översättningarna skall den version som är

till minst nackdel för individen ges företräde, enligt den s k rättsäkerhetsprincipen, och

menade att den andra versionen därför ej skulle beaktas.

EGD menade emellertid att då ingen språkversion innehöll någon uttrycklig föreskrift om

inblandning av tredje man och då två av översättningarna uteslöt inblandning, förelåg ej

någon sådan möjlighet. EGD konstaterade vidare att det var endast om man valde att tolka

tystnaden angående ombud i artikel 8 på det sätt som EMU gjorde som de olika

versionerna motsade varandra. EGD hänvisade dessutom till sin egen praxis via Koschniske-

fallet.53 Där fastslog EGD att då osäkerhet råder om tolkningen av en bestämmelse skall
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varje språkversion tolkas mot de övriga och ej för sig självt. Dessutom skall varje version av

principiella skäl tillmätas samma värde oavsett folkmängd i respektive land och antal

utövare av detta lands språk. Vad beträffar rättsäkerhetsprincipen gäller att en otydlighet i

en bestämmelse endast kan fastställas med hänsyn till den situation den förekommer i. Då

det inte framgår av direktivet att gemenskapslagstiftningen vid någon tidpunkt har haft för

avsikt att även ombud skall omfattas av artikel 8, är denna bestämmelse inte på något sätt

otydlig. Följaktligen skulle den dansk/grekiska tolkningen beaktas.

EGD drog således slutsatsen att artikel 8 ej var tillämplig då, som den i fallet föreliggande

situationen, inköp hade skett via ombud, som även ombesörjt transporten, för säljarens

räkning. Vidare uttalade domstolen att artikel 8 ej är avsedd att tillämpas då inköp och/eller

transport av punktskattebelagda varor sker genom ombud.

5.5 Ekonomisk enhet

Klagande i målet anförde i andra hand att om artikel 8 skulle tolkas så att den ej är

tillämplig då ett ombud anlitas, skulle artikel 6 vara tillämplig. Konsekvenserna av detta

skulle bli att punktskatt skulle tas ut i Luxemburg där varorna släppts för konsumtion.54

EGD var dock av den uppfattningen att även om det i artikel 6 föreskrivs att punktskatt

skall tas ut när varan släpps för konsumtion i en medlemstat, utesluter det emellertid inte

att punktskatt kan tas ut enligt artiklarna 7, 9 och 10.

EGD slog fast att artikel 8 inte nämner någonting om inblandning av tredje man, vilket

betyder att ombudet i fallet har agerat för säljaren och att godset inte skall anses som

levererat till köparen förrän i den andra medlemsstaten. EGD vände sig då i stället till

artikel 10.

I denna artikels andra stycke stadgas att punktskatt skall tas ut i destinationsstaten när

punktskattebelagda varor, som redan släppts för konsumtion i en medlemsstat, inköps av

och levereras till personer, som ej omfattas av suspensionsordningen, och varorna avsänds

eller transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller för dennes räkning. EGD menade att

                                                                                                                                              
53 mål 9/79 Koschniske
54 För en uppfräschning av innehållet i artiklarna 6-10 rekommenderas avsnitt 4.3.2 eller lagtextbilagan.



35

denna bestämmelse inte enbart täcker det fallet när säljaren själv transporterar eller

avsänder varorna utan på ett mycket mer omfattande sätt täcker även alla de fall där

varorna avsänds eller transporteras för säljarens räkning. Vidare anförde domstolen att det

framgår av bestämmelsens formulering att gemenskapslagstiftaren snarare är intresserad av

en transaktions objektiva beskaffenhet än dess rättsliga form.

Bestämmelsen i artikel 10 föranledde EGD att beakta ägandestrukturen i affärsupplägget.

Domstolen fäste avseende vid att EMU och MBL var dotterbolag till ett och samma

moderbolag. I enlighet med tidigare praxis innebar detta att de kunde anses tillhöra samma

ekonomiska enhet, trots att de var skilda juridiska personer.55 Med beaktande av detta

faktum var det inte möjligt att betrakta situationen i fallet som en transaktion mellan en

privatperson och en säljare i en annan medlemsstat.

Av förutsättningarna framgick ju dessutom att MBL inte handlade på initiativ av de

enskilda individer som bolaget företrädde, utan att det var bolaget som erbjöd dessa

privatpersoner att beställa tobaksvaror. Beställningarna lämnades sedan uteslutande till

EMU, som var säljaren. Följaktligen ansågs det som om, även om MBL enligt engelsk rätt

skulle ha handlat i egenskap av köparnas ombud56, varorna transporterades direkt eller

indirekt av säljaren eller för dennes räkning. Detta p g a att de båda bolagen tillhörde

samma koncern. Slutsatsen blev att punktskatt skulle tas ut i Storbritannien genom en

analogi till artikel 10.

I och med att varorna redan hade släppts för konsumtion i Luxemburg, och följaktligen

beskattats där, uppstod en dubbelbeskattning. Även detta hade klagandena anfört som ett

skäl för att ej beskatta varorna i Storbritannien. EGD påpekade dock att denna

dubbelbeskattning undanröjs genom artikel 10 fjärde stycket. Där framgår att den skatt

som har betalats i den första medlemsstaten skall betalas tillbaka.

Domstolens svar blev alltså:

                                                
55 Mål 170/93 Hydrotherm
56 Detta ansåg dock ej EGD.
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I ett fall som det som är aktuellt i målet vid den nationella domstolen, där varor som härrör från en

medlemsstat transporteras till en annan medlemsstat av en näringsidkare som handlar mot ersättning och som

först har ingått avtal med kunderna i den sistnämnda staten och har ombesörjt importen av varorna, skall

punktskatten tas ut i den sistnämnda medlemsstaten.

6 Analys av Man-in-Black-fallet

6.1 Inledning

I MIB-fallet reglerades när ursprungsprincipen är tillämplig. EGD fastställde att punktskatt

skall tas ut i destinationslandet när varorna transporteras av säljaren eller direkt eller

indirekt för dennes räkning. Denna slutsats gjordes genom en analogi till artikel 10. Vidare

fastställdes att artikel 8 ej gav uttryck för att tredje man skulle kunna agera ombud för

säljarens räkning. EGD uttalade också att artikel 8 ej var tillämplig då ett inköp och /eller

transport skedde genom ombud.

EGD ansåg således att situationen då ett ombud anlitas föll utanför artikel 8:s

tillämpningsområde och att punktskatten kunde tas ut i det importerande landet även när

det var fråga om import som faktiskt skedde för enskilda individer. EGD slog dock fast att

situationen i MIB-fallet inte var ”privatimport” i artikel 8:s mening. EGD tog fasta på att

den initiala köparen, säljaren och ombudet/transportören tillhörde samma ekonomiska

enhet. Således ansågs varorna ha levererats till privatpersonen först i Storbritannien och

punktskatt skulle betalas där.

Domslutet är väldigt snävt formulerat och anledningen till detta kan ses i det speciella

affärsupplägget i målet. En dylik situation hade ej kunnat behandlas som ett ”äkta” fall av

privatimport. I MIB-fallet var det så uppenbart fråga om ett försök till ett

skatteundandragande förfarande, då skatten bevisligen var mycket lägre i Luxemburg. Detta

faktum ger avgörandet karaktär av en kompromisslösning. EGD tog aldrig riktigt ställning

till vad som skall anses vara privat införsel för eget bruk respektive import för

kommersiella ändamål. Det är stor skillnad på situationen i MIB-fallet och en situation där

en privatperson beställer varor direkt från en säljare i en annan medlemsstat och

privatpersonen själv ombesörjer transporten. Som exempel kan tänkas en situation där en

gammal advokat som, efter sina många vistelser i Toscana, beställer några lådor grappa från

Italien och själv ombesörjer transporten genom att anlita en oberoende transportör. I ett
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sådant fall agerar visserligen den oberoende transportören som en form av ombud för

köparen. Frågan är dock om transportören i ett sådant fall inte är att anse mer som ett

varubud än ett ombud som agerar å säljarens vägnar.

6.2 De olika språkversionerna

En svaghet i avgörandet var att domstolen inte mer noggrant undersökte de olikheter som

förekom i medlemsstaternas olika översättningar. Visserligen var innebörden av EGD:s

tolkning av ”transporterad av dem själva” inte helt avgörande i målet, då detta rörde det

specifika fall att ett ombud, tillhörande samma ekonomiska enhet, var involverat. Men en

närmare granskning hade ändå varit av intresse.

Den danska/grekiska versionen av artikel 8 skiljde sig helt från de övriga. Där stadgades

uttryckligen att varorna skulle transporteras personligen av den enskilde. Den danska

versionen hade lydelsen ”som de selvmedfoerer”. Frågan ställdes dock aldrig om dessa

versioner var korrekta. Flertalet översättningar av artikel 8 har lydelsen ”transporteras av

dem själva”. Denna formulering antyder att det rör sig om privatimport. Däremot finns det

ingenting som säger att artikelns tillämpning är begränsad till resande privatpersoner och

följaktligen inte heller att artikeln är begränsad till införsel som köparen gör personligen.

Denna iakttagelse blir än mer markant när man jämför artikel 8 med det undantag till

samma artikel som Danmark har i form av artikel 26. I denna artikel kan man utläsa att

Danmark har rätt att tillämpa andra kvoter av tillåten införsel av alkohol och tobak i

relation till enskilda resande. Här har alltså en distinktion skett mellan privat införsel för

eget bruk och införsel som enskilda resande gör. Någon sådan distinktion finns ej i artikel

8. Domen är knapphändig på den punkten. EGD borde närmare ha utrett och definierat

vad som avses med privatimport. En slutsats, den uppenbara om man följer mitt ovan

förda resonemang, är att den dansk/grekiska översättningen ej kan vara korrekt. Hur kom

då domstolen fram till detta resultat och att denna lydelse var den korrekta?

Utan att för den skull närmare gå in på tolkningsmetoder så skulle EGD med en ren textuell

tolkning ej kunnat dra den slutsats den gjorde. En sådan tolkning skall baseras på ”the scope

and the wording as it is and give it a meaning based on a litoral and logical interpretation”.57 Med andra

ord en form av bokstavstolkningsmetod. Denna metod används ofta när det gäller

                                                
57 Mål 15/60 Simon
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sekundärrätt och det är fråga om att fastställa en använd terms innebörd.58 Med en sådan

metod hade det ej kunnat utläsas att varorna skulle transporteras av de enskilda individerna

personligen. Definitivt inte i ljuset av Danmarks undantag enligt artikel 26, där en

distinktion skett med anledning av undantaget. I de fall en textuell tolkning ej ger någon

ledning eller ett tillfredställande resultat kan dock texten frångås. Det som då ligger närmast

till hand är en kontextuell tolkning. EGD har uttalat att det finns tillfällen då det ej är

tillräckligt med en ren språklig texttolkning59, vilket bl a förklaras av att alla språkversioner

inom EU skall beaktas och ha samma rättskällestatus. I CILFIT-målet påpekade EGD att

alla textversioner måste jämföras. Föreligger det skillnader måste syftet och ”the general

scheme of the rules of which it takes part” beaktas. Det måste vara enligt de premisserna som

EGD har resonerat i MIB-fallet. EGD har tagit mindre hänsyn till ordalydelsen och istället

lagt större vikt vid syftet med och innebörden av bestämmelsen, vilket framgår av att

EGD, i det aktuella fallet, har valt att beakta den dansk/grekiska översättningen så som

den allmänna regeln i artikeln. Till denna kontextuella tolkning måste dock även vägas in

det syfte som företagen hade, d v s att kringgå skatteregler. EGD skall visserligen värna om

enskilda skattskyldigas rättigheter enligt fördraget men det är inte troligt, med hänsyn till

EGD:s praxis, att detta sker då det handlar om försök till kringgående av skattelag.60

Företagen i MIB-fallet och de personer de agerade åt åtnjöt inte skydd för sina ”förväntade

rättigheter” i samma utsträckning då det var fråga om att utnyttja luckor och svagheter i det

gemenskapsrättsliga systemet.

Med beaktande av de olika språkversionerna kunde artikel 8 ha tolkats åt endera hållet.

EGD valde dock att följa den dansk/grekiska versionen. Därför är generaladvokatens (GA)

utlåtande av intresse för att komma underfund med hur EGD har resonerat.61 I sitt förslag

till avgörande drog GA slutsatsen, genom en kontextuell och systematisk tolkning liknande

den nyss beskrivna, att för att ursprungsprincipen skulle vara tillämplig så var köparen

tvungen att själv förflytta sig till inköpslandet. GA grundade sin slutsats på ett rättspolitiskt

resonemang där han i stor utsträckning beaktade det fiskala intresset. GA försökte i sitt

utlåtande att definiera den exakta betydelsen av ”transporterats av dem själva” och

baserade sitt avgörande på denna definition och en analogi till artikel 10. EGD baserade sin

                                                
58 Ståhl s 47
59 Mål 6/60 Humblet mot Belgien
60 Ståhl, s 54
61 Generaladvokatens utlåtanden är ofta avfattade på ett annat sätt än EGD:s dom. Det är mer utförligt och
detaljerat och påminner om en rättsutredning. Som en konsekvens av detta beaktar EGD ofta GA:s
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dom på GA:s utlåtande. EGD nöjde sig dock med att helt kortfattat konstatera att det ej

förelåg något förutsebarhetsproblem och gjorde en analogi till artikel 10. Anledningen till

detta kan möjligtvis ses i att GA:s slutsats, att den resande själv var tvungen att bära

varorna över gränsen för att det i överhuvudtaget skulle vara fråga om privatinförsel, inte

var korrekt. GA uteslöt nämligen helt användandet av en oberoende transportör. EGD

beaktade i stor utsträckning syftet med transaktionerna, inte bara deras rättsliga form, och

agerade följaktligen som beskyddare av det fiskala intresset. I enlighet med detta tolkades

direktivet på ett sätt som försvårade skatteplanering. Ett liknade mönster i EGD:s

tolkningsätt har setts i ett flertal mervärdesskattemål.62. EGD:s sätt att enbart ta fasta på

vissa delar av generaladvokatens utlåtande talar för att detta inte var helt korrekt.

En fråga i anslutning till detta är problemet med förutsebarhet som anfördes av de

klagande, men som avfärdades av EGD. De klagande menade att då inget framgår av

artikel 8, huruvida inblandning av tredje man är tillåten eller ej, föreligger ett

förutsebarhetsproblem. De enskilda svävar med andra ord i ovisshet om det rådande

rättsläget. EGD:s avgörande i målet var ett förhandsavgörande enligt artikel 234 i EG-

fördraget. Följderna av ett sådant avgörande är att det sedan är upp till nationell domstol

att objektivt tillämpa den rätt som EGD fastställt. Vid förhandsavgöranden gällande

sekundärrätt är det emellertid inte alltid riktigt så EGD har fungerat. EGD har i stället

kommit att verka som en ordinär domstol dömande i högsta instans. I MIB-fallet beaktades

förutsebarhetsintresset och rättsäkerhetsprincipen i väldigt liten utsträckning. Förklaringen

till detta är med största sannolikhet att det i detta fall inte var frågan om beskattning skulle

ske utan var beskattning skulle ske.63

En annan intressant aspekt var EGD:s uppfattning av relationen mellan civilrätt och

skatterätt. I målet avfärdade EGD klagandens yrkande om att ett person som handlar

genom ombud skall behandlas på samma sätt som om personen själv hade handlat, detta

trots att denna princip fanns i flera medlemsstater. I Sverige förhåller det sig på ett

annorlunda sätt då skatterätten ofta följer civilrätten om ingen särregel finns. EGD har

bevisligen inte samma syn på kopplingen civilrätt-skatterätt. En mycket enkel förklaring till

detta kan tänkas vara att civilrätten inte ser ut på samma sätt i de olika medlemsstaterna.

                                                                                                                                              
utlåtande i sin dom. Av detta följer att det ofta är en nödvändigt vid läsandet av en dom att beakta GA:s
utlåtande för att till fullo kunna förstå EGD:s dom.
62 Ståhl, s 56
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6.3 Privatimport respektive import för kommersiella ändamål

EGD gick i MIB-fallet inte närmare in på skillnaden mellan privatinförsel för eget bruk och

införsel som sker för kommersiella ändamål. Vid en närmare granskning upptäcker man att

ett tomrum har skapats. I MIB-fallet fastslogs givetvis att det i målet använda

affärsupplägget ej var att betrakta som privatimport. Men inte kan det ha varit meningen att

förbjuda all slags privatimport förutom den som sker av enskilda resande som personligen

transporterar varorna över gränsen? Vid en första granskning av domen kan den ge

uppfattningen att EGD utesluter användandet av oberoende transportörer som en privat

köpare anlitar. En sådan slutsats kan eventuellt göras då man beaktar EGD:s uttalande om

att ombud ej får användas vid inköp och/eller transport. Ett sådant resonemang skulle

dock stå i strid med EGD:s egen praxis vad gäller den fria cirkulationen av varor enligt

artikel 28 i EG-fördraget. I Shumacher-fallet skyddade EGD den enskildes rätt till

privatimport av läkemedel mellan Frankrike och Tyskland. 64 Visserligen var det där fråga

om en produkt som ej regleras i cirkulationsdirektivet, men det ger en uppfattning om

begreppet privatimport samt ger stöd för slutsatsen att EGD i sitt avgörande fokuserar på

den specifika situationen i målet. Ytterligare stöd ges av det faktum att EGD i sitt

avgörande, se avsnitt 5.1, valde att omformulera de av den engelska domstolen ställda

frågorna till en för målet specifik fråga. Det ovan sagda ger stöd för att EGD:s uttalande i

domen kan vara ett uttalande obiter dictum. Med detta begrepp avses att en domstol gör ett

uttalande ”i förbigående” som inte är nödvändigt för domen och därmed inte heller är

prejudicerande.65

Hur skall man då kunna skilja på privatinförsel för eget bruk och införsel som sker för

kommersiella ändamål? Ledning ges som tidigare nämnts av de i artikel 9 angivna kvoterna.

I denna artikel anges dock endast den mängd som skall beaktas vid en bedömning. Andra

faktorer torde kunna vara att man beaktar det antal transaktioner som genomförts i relation

till en uppskattad normalkonsumtion hos en ”icke-beroende” konsument.66 Denna metod

skulle ge en någorlunda god uppfattning av vad som är import för personligt bruk

respektive import för kommersiella ändamål. Även om detta är en schablonmetod så är den

betydligt mer rättvis och träffande än den begränsning till enskilda resande som görs i

                                                                                                                                              
63 Ståhl, s 57
64 Mål 215/87 Schumacher
65 Bergström, S, m fl, Juridikens Termer, s 117
66 Von Quitzow, C-M, ”Man in Black” and indirect taxation: the internal market urges for further
harmonization, s 127
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artikel 26. Begränsningen i denna artikel kan inte användas som stöd för att tolka

privatinförselbegreppet så snävt som i den danska och grekiska versionen.

6.4 Dubbelbeskattning

En annan fråga i MIB-fallet är den gällande dubbelbeskattning. Denna fråga behandlades

väldigt kortfattat i EGD:s dom. En förklaring till detta är att det i slutändan inte utgör

något större problem, då den skatt som har betalats i den första medlemsstaten betalas

tillbaka genom artikel 22 i cirkulationsdirektivet. Men frågan tål ändå att beaktas.

Då ett fall av dubbelbeskattning föreligger kan detta strida mot artikel 23 och 25 i EG-

fördraget. Beskattningen i en medlemsstat kan betraktas som en AMV om en annan

medlemsstat har rätt att utta indirekta skatter, vilket framgår av Gaston Schul-målet.67 Målet

handlade visserligen om mervärdesskatt men visar ändå EGD:s ståndpunkt. Skatter som

orättmätigt har uppburits skall återbetalas av behörig myndighet. Följaktligen skall de

punktskatter som i MIB-fallet har betalats i Luxemburg återbetalas enligt artikel 22 i

cirkulationsdirektivet. Beaktansvärt är dock att bestämmelsen endast verkar ta sikte på

exceptionella omständigheter. Syftet verkar inte vara att den skall fungera som en generell

bestämmelse som kan åberopas i vilken situation som helst. Förklaringen till detta är

förmodligen, paradoxalt nog, just skydd för individen. De nationella myndigheterna har

inte kapacitet att behandla ett oerhört stort antal krav på återbetalning, vilket framkom i

AMBI-målet.68 Där tog den danska staten ut en avgift som var alltför lik en mervärdesskatt.

Följaktligen stred detta mot det sjätte mervärdesdirektivet och den danska staten blev

återbetalningsskyldig. Då de berörda individerna, som var många, återkrävde sina pengar

blev det stora administrativa problem för den danska myndigheten. Följaktligen är det först

vid exceptionella omständigheter som krav om återbetalning kan göras. Det är en naturlig

följd av att det krävs just väldigt speciella omständigheter för att en situation av

dubbelbeskattning skall uppstå, exempelvis den i MIB-fallet.

6.5 Sammanfattning

                                                
67 Mål 15/81 Gaston Schul
68 Mål 200/90 Dansk Denkavit (AMBI)
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I MIB-fallet var det fråga om ett uppenbart försök till kringgående av skattelag. Därför var

utgången i målet förstålig, men domslutet är snävt formulerat då situationen i fallet ej

kunde behandlas som ett rent fall av privatinförsel för eget bruk. En anledning till det

snäva domslutet är också att EGD valde att omformulera de av den engelska domstolen

ställda frågorna. Således torde det kunna föreligga situationer som inte kan betecknas som

någonting annat än privatinförsel för eget bruk även om varorna inte bärs personligen över

gränsen, exempelvis det i avsnitt 6.1 nämnda ”advokatfallet”. Det ovan sagda ger

avgörandet i MIB-fallet sken av att vara en form av kompromiss. I doktrinen görs i viss

mån en parallell till Cassis de Dijon-målet.69 Det finner jag mycket intressant och delar i stora

drag denna uppfattning. I Cassis-avgörandet nämndes effektiv skattekontroll som en av de

grunder på vilken handelshinder oförenliga med artikel 28 i EG-fördraget ändå kunde

godtas. Det är just effektiv skattekontroll som är kärnan i avgörandet i MIB-fallet och där

tvingades EGD att gå en hårfin balansgång. EGD skulle dels värna om medlemsstaternas

fiskala intressen och dels slå vakt om den fria rörligheten för varor. Den slutsats som kan

dras är att gemenskapsrätten som huvudregel värnar om medlemsstaternas rättmätiga

fiskala intressen i den mån de ej skapar oproportionella hinder för gränsöverskridande

handel. Hur denna balansgång skulle se ut i ovannämnda ”advokatfall” där det är fråga om

ren privatinförsel för eget bruk svarar inte MIB-fallet på. I domen uttalade EGD att artikel

8 ej var tillämplig då ett inköp och/eller transport skedde genom ombud. Frågan är dock

hur begreppet ombud i domen skall tolkas? En tolkning är att begreppet ligger närmare en

handelsagent, som köper in varorna åt den egentlige köparen, så som i MIB-fallet än ett

oberoende varubud som ombesörjer transporten åt en privatperson som har beställt varor

från en annan medlemstat. Mycket talar alltså för att EGD:s uttalande var ett uttalande

obiter dictum.

Visserligen uttalas i domen att artikel 10.2 på ett ”mycket mer omfattande sätt täcker även

de fall där varorna avsänds eller transporteras för säljarens räkning.”. Vad som menas med

detta är dock ej klarlagt. Men knappast kan väl transporten i ”advokatfallet” anses vara

gjord för säljarens räkning? Det är i varje fall min uppfattning att så inte är fallet.

                                                
69 Von Ouitzow, s 127, Mål 120/78 Rewe-Zentrale. I detta mål slogs det fast att en tysk bestämmelse om
en minimiumhalt av alkohol i likörer var att beteckna som en åtgärd med motsvarande verkan av
kvantitativ importrestriktion, enligt artikel 28 i EG-fördraget. I domen slogs däremot fast att vissa åtgärder
med motsvarande verkan av en kvantitativ importrestriktion ändå kunde vara tillåtna. Detta trots att de
egentligen var oförenliga med artikels 28:s lydelse och trots att de ej var uppräknade bland de undantag
som nämndes i artikel 30 i EG-fördraget. Ett av de undantag som nämndes var ”effektiv skattekontroll”.
Målet löste på så sätt ett problem men gav upphov till många andra frågor.



43

7 Det svenska fallet- En analys mot bakgrund av MIB-fallet och
tidigare svensk praxis

7.1 Inledning

I detta kapitel har jag för avsikt att knyta an till min analys av MIB-fallet. Jag avser göra

detta genom att behandla ett vid LR avgjort fall där privatimport ej ansågs föreligga trots

att mycket, enligt min mening, talade för att så var fallet. Situationen i fallet är just sådan att

det är tveksamt om den kan omfattas av MIB-avgörandet. I min analys av fallet kommer

jag, förutom avgörandet i MIB-fallet, även att föra in liknande situationer i diskussionen för

att ytterligare klargöra att det i fallet i LR var fråga om privatimport. På så sätt hoppas jag

kunna ge ett närmare svar på vad som kan anses vara privatimport.

7.2 Målet i Länsrätten

I mål nr 1591-00 vid LR i Dalarnas län var det fråga om en privatpersons, Bertil Josefsson

(BJ), införsel av starköl. Målet kommer hädanefter att refereras till som BJ-fallet.

BJ hade beställt 24 liter 4,9 procentig öl från Tyskland. Denna last hade han låtit frakta till

Sverige via en oberoende transportör som BJ själv hade anlitat. BJ hävdade att det ej

framgick av cirkulationsdirektivets artikel 8 att varorna måste transporteras personligen

över gränsen. Han menade att det som kunde uttolkas ur bestämmelsen är att en

privatperson aldrig kan bli punktskatteskyldig för de varor som denne inhandlat för

personligt bruk i en medlemsstat och sedermera fört in i en annan medlemsstat. Enligt BJ

följde detta av principen för den inre marknaden. Av denna princip framgår, enligt BJ, att

sättet för hur en varurörelse genomförs inom den inre marknaden aldrig kan utgöra grund

för beskattning. BJ anförde dessutom att den svenska lagstiftarens tolkning av MIB-fallet ej

överensstämde med den grundläggande principen om fri rörlighet för varor på den

gemensamma marknaden.

BJ anförde vidare att förhållandena i hans fall ej överensstämde med de i MIB-fallet. I det

fallet var det en annan person än den slutlige konsumenten, ett ombud, som gjorde

inköpet. Dessutom skedde införseln för säljarens räkning. I MIB-fallet tillhörde detta

ombud dessutom samma ekonomiska enhet som säljaren. Enligt BJ var det troligt att den

svenska lagstiftaren hade missförstått och blandat ihop begreppen ombud och varubud. BJ
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menade vidare att uttrycket ”transporterats av dem själva” i artikel 8 inte var att tolkas som

att en privatperson var tvungen att personligen införa varorna. Uttrycket var istället att

tolka som en markering mot artikel 10 som reglerar distansförsäljning. Att varorna skall

transporteras av individerna själva innebär att de själva måste ombesörja transporten,

antingen genom att själv resa med varorna eller genom att anlita en transportör. Den

tolkning som svenska myndigheter, lagstiftaren och hittillsvarande domstolar gjort av EG-

rätten leder till konsekvenser som inte stämmer överens med fördragets mål och principer.

Dessutom har den beskattning som skett beslutats enligt LAS som reglerar yrkesmässig

handel.

Vidare anförde BJ att det i Sveriges undantag i artikel 26 till kvoterna i artikel 9 anges att

undantaget gäller för den mängd varor som ”får föras in på svenskt territorium av enskilda

för eget bruk utan betalning av ytterligare punktskatter”. Ingenting nämns om resandes

införsel och att denna form av handel är den enda som är skattebefriad. Såsom direktivet är

utformat medges privat handel genom eget varubud. I detta fall är det fråga om införsel för

privat bruk och då skall privatinförsellagen tillämpas. BJ yrkade att LR skulle begära ett

förhandsavgörande från EGD.

BJ:s talan bifölls dock ej. LR hänvisade till cirkulationsdirektivet och pekade särskilt på

artikel 8. LR menade att för privatpersoners hantering av alkoholvaror gäller principen om

fri rörlighet enligt de förutsättningar som anges i artikel 8. All övrig hantering av

punkskattepliktiga varor skall anses som kommersiell i direktivets mening. Domstolen

hänvisade till MIB-fallet. LR menade att det där slogs fast att transporten av varorna måste

ske av köparen personligen och således var artikel 8 ej tillämplig.

LR gick sedan vidare med att hänvisa till LAS. I 1 § i denna lag anges att skatt skall betalas

för alkoholvaror som tas emot från ett annat EG-land. Enligt 8 § p 5 är den skattskyldig

som, i annat fall än som avses i p 1-4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar

emot skattepliktiga varor, den s k ”för in/tar emot–bestämmelsen”. I 8 a § p 2 anges dock

”att skattskyldighet enligt 8 § 5 inte föreligger för varor som förs in till Sverige av en

enskild person som har förvärvat varorna i ett annat land EG-land och som själv

transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för denne eller dennes familjs

personliga bruk.”. I 8 a § 2st stadgas att regler om sådan införsel som anges i 8§ a p 2

regleras i Privatinförsellagen.
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LR hänvisade sedan till förarbetena till 8 § och 8 a § i LAS. I dessa förarbeten hänvisades

till MIB-fallet som enligt lagstiftarens tolkning krävde egen fysisk transport av varorna för

att det skulle anses vara frågan om privatinförsel. Följaktligen är den svenska bestämmelsen

även utformad på detta vis för att enligt lagstiftaren stå i överensstämmelse med

cirkulationsdirektivet.

Då BJ ej personligen hade transporterat varorna över gränsen ansåg LR att privatinförsel ej

förelåg och att privatinförsellagen ej var tillämplig. Införseln skulle istället bedömas utifrån

LAS , där det av 8 § p 5 framgick att skattskyldighet förelåg.

LR ansåg ej att det föranlåg anledning att, enligt artikel 234 i EG-fördraget, inhämta ett

förhandsavgörande från EGD.

7.3 Analys

7.3.1 Inledning

I BJ-fallet är det ostridigt att BJ har, utan att via ett ombud kontakta säljaren, köpt 24,9 liter

starköl. Dessa varor har han fört in för sitt personliga bruk genom att använda en

oberoende transportör. Varorna i fråga har följaktligen inte transporterats direkt eller

indirekt för säljarens räkning. Mängden öl är understigande både den begränsning som

nämns i artikel 9 i cirkulationsdirektivet och den mängd som nämns i 2 §

Privatinförsellagen med anledning av Sveriges undantag i artikel 26 i cirkulationsdirektivet.

Situationen i detta fall överensstämmer med förutsättningarna i det fiktiva scenario jag

nämnde i slutet av avsnitt 6.1.

7.3.2 De svenska förarbetenas överensstämmande med MIB-fallet

LR konstaterar i domen att den svenska lagstiftningen står i överensstämmelse med

cirkulationsdirektivet och då särskilt artikel 8. I förarbetena till nuvarande 8 § och 8 a § i

LAS hänvisas till problematiken i MIB-fallet. I förarbetena anges det att genom att ändra

lydelsen av 8 § och införa 8 a § överensstämmer LAS bättre med cirkulationsdirektivets

ordalydelse och den praxis som numera finns i och med MIB-fallet.70 Enligt lagstiftaren

åstadkommes detta på bästa sätt genom att ändra förutsättningen för skattefrihet i enlighet

                                                
70 Prop. 1998/99:127, Införsel av beskattade varor, s 25
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med artikel 8. Genom att i bestämmelsen i LAS införa rekvisitet att köparen personligen

måste transportera varorna i LAS anser lagstiftaren att detta är uppfyllt 71 Lydelsen i 8 § och

hela 8 a § är alltså ny sedan 1 jan 2000. Problematik enligt den gamla lydelsen av 8 §

uppstod i ett mål vid kammarrätten (KR) i Göteborg.72

I detta fall hade BJ73 och sju andra personer tillsammans köpt 856,5 liter öl i Tyskland.

Dessa varor hade via en oberoende transportör förts in till Sverige. Tullmyndigheten

beslutade att påföra BJ punktskatt på 6043 kr då den menade att han samordnade införseln

samt att införseln ej var för privat bruk. LR biföll ej BJ:s överklagande och målet hamnade i

KR. Domstolen beaktade 8 § LAS lydelse vid tidpunkten för införseln. Där stadgades att

den som för in eller tar emot varor för privat bruk från ett annat EG-land ej är skyldig att

betala in punktskatt i Sverige. Även KR beaktade MIB-fallet och slog fast att det i och med

avgörandet i MIB-fallet krävdes att köparen personligen skulle transportera varorna för att

artikel 8 skulle vara tillämplig. Den svenska lagstiftaren hade dock vid tidpunkten ej

implementerat direktivet på detta sätt. Något rekvisit som krävde personlig införsel fanns ej

i 8 § LAS. RSV menade att den nya lydelsen av 8 § och den nya paragrafen 8 § enbart var

ett förtydligande av den tidigare 8 §, vilket ej godtogs av KR. Domstolen menade att den

nya lydelsen ej kunde tillämpas enligt retroaktivitetsförbudet i Regeringsformen (RF) 2 kap

10 §. Inte heller kunde cirkulationsdirektivet med den tolkning som KR gjort av MIB-

avgörandet tillämpas då direktivet var implementerat i svensk lagstiftning utan ett krav på

att varorna skulle föras in personligen i landet. Enligt artikel 249 i EG-fördraget är

nämligen ett direktiv endast bindande i förhållande till varje medlemsstat som det är riktat

till. Av detta följer att ett direktiv inte kan medföra skyldigheter för en enskild och att en

bestämmelse i ett direktiv inte som sådan kan åberopas mot denne.74 Följaktligen kunde ej

BJ beskattas då han i enlighet med 8 § LAS tagit emot varor för eget bruk. Denna lydelse

var den som den svenska lagstiftaren hade implementerat.

En annan aspekt som är intressant är mängden öl som har förts in. Varje person tilläts föra

in närmare 110 liter öl. Denna mängd är visserligen i enlighet med artikel 9 i

cirkulationsdirektivet men överstiger vida de 26 liter som är tillåtna enligt

Privatinförsellagen.

                                                
71 RSV Rättsfallsprotokoll 7/01, s 3
72 KR:s dom i Mål 5375-1999 den 16 maj 2000
73 Ja, det är samma BJ som i ovanstående fall!
74 Mål 152/84 Marshall
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Av KR-domen och den gamla lydelsen av 8 § LAS framgår tydligt att de svenska

domstolarna inte tidigare tolkade cirkulationsdirektivet på det sätt att det fanns ett krav på

att köparen personligen skulle föra in varorna. Uppfattningen har dock ändrats genom att

strofen ”om varorna skall användas för annat än privat bruk” i slutet av 8 § LAS har tagits

bort och den nya paragrafen 8 a § har skapats istället. I denna paragraf finns ett krav på att

varorna transporteras personligen. Dessa förändringar stöder sig på avgörandet i MIB-

fallet. Domen i BJ-fallet stöder sig på de uttalanden som gjorts om MIB-fallet i KR-fallet

och de uttalanden som gjorts i förarbetena till LAS. Ett sådant scenario som utspelar sig i

BJ-fallet har dock ej prövats av EGD och förutsättningarna är ej de samma som i MIB-

fallet. Det som skulle kunna betecknas som ett ombud i BJ-fallet är ej ett ombud i samma

mening som i MIB-fallet. Där var det fråga om en handelsagent som skötte inköpen för

den enskildes del i avsikt att kringgå skattelag och en transportör som skötte transporten

för säljarens räkning. I BJ-fallet är det ett ombud i form av en oberoende transportör, d v s

denne har varken koppling till säljaren eller köparen. Detta ombud är snarast att betecknas

som ett varubud som ombesörjer transporten åt en privatperson som själv har beställt

varorna från en annan medlemsstat.

7.3.3 EG-konform tolkning

En intressant aspekt att beakta, mot bakgrund av BJ-fallet, är begreppet EG-konform

tolkning.75 EGD stöder detta begrepp i första hand på solidaritetsprincipen i artikel 5  i

EG-fördraget. Principen om EG-konform tolkning skall förstås på det sätt att nationell rätt

skall tolkas så att den blir förenlig med EG-rätten. Implementerade direktiv skall tillämpas

på samma sätt i samtliga medlemsstater.76 Nationella regler som är en följd av direktiv, skall

följaktligen tolkas i enlighet med dessa direktiv. Principen om EG-konform tolkning

fastslogs i det betydelsefulla Von Colson-målet och har sedan upprepats och utvecklats i flera

avgöranden, bl a Marleasing -fallet.77 Av EGD:s uttalanden i dessa domar kan slutsatsen dras

att EGD kräver en EG-konform tolkning av både den nationella domstolen och de

nationella myndigheterna i de fall nationella tolkningsprinciper medger detta. I den svenska

                                                
75 Ibland talas även om von Colson-Principen, direktivkonform tolkning och EG-rättskonform tolkning.
Det sistnämnda antas vara ett vidare begrepp, Kellgren, J, Skatteförvaltningen och EG-rätten, Skattenytt
1998, s 595. När jag använder begreppet EG-konform tolkning åsyftar jag det vidare begreppet.
76 Ståhl, s 34
77 Ståhl, s 34
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doktrinen har det hävdats att flera tolkningar av en svensk skatteregel kan vara rimliga.78.

Vid ett sådant scenario skall den tolkning som innebär att direktivets syfte fullföljs väljas

framför de andra tolkningsalternativen även om de är rimliga. Det har dock samtidigt

hävdats att de nationella tolkningsreglerna skall vara avgörande på så sätt att det endast är

den svenska rättstillämparen som kan avgöra om de nationella tolkningsprinciperna medger

en EG-konform tolkning.

Det skulle kunna anföras att en EG-konform tolkning inte skulle vara nödvändig om

direktiven implementerades på ett korrekt sätt i den nationella lagstiftningen. Den rådande

uppfattningen är dock en annan.79 Anledningarna som anförs för att en EG-konform alltid

bör ske är huvudsakligen två. För det första är det inte möjligt att åstadkomma en lagtext

som inte behöver tolkas. Lagtexten kan dessutom när den tolkas komma att tolkas på ett

sätt som ej är överensstämmande med EG-rätten, s k avimplementering. För det andra är

det för lagstiftaren svårt att i förväg avgöra hur exempelvis ett direktiv kommer att tolkas

av EGD.80 Därför är det oerhört viktigt att de svenska domstolarna och de svenska

myndigheterna beaktar principen om EG-konform tolkning. Med den möjlighet som finns

att vända sig till EGD riskerar vi annars att få en mängd avgöranden som inte ens står sig

efter prövning i högsta nationella instans.

Har då skattemyndigheten (SKM) respektive LR gjort en EG-konform tolkning i BJ-fallet?

Vad det gäller SKM så skall den göra en EG-konform tolkning. Kellgren framför

emellertid i sin artikel att detta kan vara svårt att tillämpa i praktiken. Dels är kunskapen

hos handläggarna bristande dels föreligger ett ”felfrihets-snabbhetsdilemma”. Med detta

avses att handläggningen av skatteärenden är en masshantering som måste gå relativt fort

samtidigt som SKM måste fatta felfria beslut.81 Då kunskaperna i EG-rätt är bristfälliga och

tidsresurserna knappa kan den EG-konforma tolkningens genomslag komma att hämmas.

Det ovan anförda är naturligtvis inget som ursäktar SKM:s handläggning men i viss mån en

förklaring. I BJ-fallet är dock min uppfattning att kunskapskravet kan ställas hårdare då det

var det speciella skattekontoret i Ludvika som behandlade ärendet. Där finns handläggare

med djup kunskap i EG-rätt, i synnerhet den EG-rätt som behandlas i målet. SKM gör

även hänvisningar till EG-rätten i sitt tvivelaktiga beslut. SKM:s handläggning av ärendet

                                                
78 Ståhl, s 39
79 Kellgren, s 597
80 Kellgren, s 597
81 Kellgren, s 599 ff
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försvaras dock i viss mån av att det i de svenska förarbetena hänvisas till MIB-avgörandet.

SKM tror sig följaktligen göra en EG-konform tolkning av direktivet i enlighet med MIB-

avgörandet. Att detta avgörande, enligt min uppfattning, inte är tillämpligt på situationen i

BJ-fallet är en annan fråga. Till SKM:s försvar  kan dessutom anföras att den saknar

möjlighet att begära ett förhandsavgörande från EGD, ett sådant kan endast begäras av

nationell domstol.82

Det ovan nämnda för oss in på en bedömning av LR:s agerande i målet. LR skall precis

som SKM beakta EG-rätten och göra en EG-konform tolkning. I likhet med SKM har LR

hänvisat till förarbetena till LAS som i sin tur hänvisar till MIB-avgörandet. Även i denna

instans finns alltså inslag av EG-konform tolkning. Jag är dock av uppfattningen att LR

måste ta hänsyn till den omfattande argumentation som framförs från BJ:s sida. Denna

argumentation torde uppmärksamma LR på att MIB-avgörandet förmodligen inte

behandlar situationen i BJ-fallet. Ett sådant konstaterande borde föranleda LR att gå än

djupare i sin EG-konforma tolkning. Av EGD:s avgörande i målen Peterbroek och Van

Schijndel kan man dra slutsatsen att nationell domstol skall tillämpa EG-rätten ex officio då

det är fråga om en process mellan ojämbördiga parter.83 Om LR i sin tolkning ej skulle

finna svar har de möjligheten att begära ett förhandsavgörande från EGD för att bringa

klarhet. Jag anser att det är LR:s skyldighet i egenskap av svensk domstol att tillämpa EG-

rätten fullt ut och utnyttja de möjligheter som finns då en enskild riskerar att få betala en

alltför hög skatt.

7.3.4 Sveriges undantag i artikel 26

I artikel 26 tredje stycket i cirkulationsdirektivet har Sverige ett undantag till artikel 9 i

samma direktiv. Där anges bl a att Sverige har rätt att tillämpa restriktioner av den

kvantitet, av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror, som får föras in på svenskt territorium

av enskilda för eget bruk utan att ytterligare punktskatter skall betalas. Dessa restriktioner

finns i 2 § Privatinförsellagen. Undantaget är dock tidsbegränsat och den 1 januari 2004

kommer Sverige att tillämpa samma kvoter som övriga medlemsstater.

Från början gällde undantaget endast t o m 1996, men Sverige fick sitt undantag förlängt

t o m den 30 juni 2000. Sverige motiverade detta med att det behövdes längre

                                                
82 Mål 134-97 Victoriafilm
83  Denna tillämpning kan även ske till den enskildes nackdel, Ståhl, s 37



50

anpassningstid och att en alkoholpolitisk översyn skulle övervägas. Vad som närmare skulle

ligga i denna översyn ter sig oklart.84 Det ursprungliga undantaget gavs p g a att det skulle

bli en för stor förändring för snabbt om Sverige var tvunget att införa EU-kvoterna direkt.

EGD anförde dock att undantaget utgjorde ett avsteg från en grundläggande princip för

den inre marknaden. Denna princip är medborgarnas rätt att medföra varor som inköpts

för eget bruk i hela gemenskapen utan att drabbas av nya avgifter. Det är därför nödvändigt

att begränsa effekterna av undantaget så långt som möjligt. I undantaget nämns ingenting

om att det är endast i förhållande till resande som begränsningar får göras. Artikel 26 är ett

undantag från kvoterna i artikel 9. Syftet med kvoterna i artikel 9 är att bedöma om en

införsel har skett för privat bruk då främst genom artikel 8.

Vid de nya förhandlingarna inför 30 juni 2000 intog Sverige från början ståndpunkten att

landet önskade ett fortsatt undantag. EU intog emellertid den bestämda ståndpunkten att

ett slutdatum var tvunget att sättas för det svenska undantaget. Den svenska

förhandlingspositionen försvagades ytterligare av att Finland och Danmark redan hade tagit

beslut om att avskaffa sina undantag. Därmed fick det svenska förhållningssättet anses som

överspelat och EU öppnade upp den svenska marknaden för en mindre begränsad

cirkulation av alkoholvaror och de problem i form av smuggling som kan förekomma p g a

av den höga beskattningen i Sverige.85

Som en konsekvens av Sveriges ändringar i LAS och det tagna beslutet om upphävande av

de svenska kvoterna har Högsta domstolen (HD) varit tvungen att ta ställning till vad som

kan anses vara införsel för personligt bruk. I NJA 1999 s 670 fastslog HD att en

helhetsvärdering skall göras av omständigheterna i varje särskilt fall. På så sätt kan det

avgöras huruvida en personlig införsel från ett annat EU-land har haft ett kommersiellt

syfte eller skett för eget bruk. I detta mål godtog HD uppgiften om att en införsel på 315

liter sprit var för egen konsumtion och bjudningar. I ett annat avgörande, NJA 2000 s 56

godtogs dock inte uppgiften om att 137 liter sprit infördes för eget bruk, bl a p g a den

importerande privatpersonens ekonomiska situation. Dessa avgöranden ger en uppfattning

                                                
84 Bernitz, U, Privatinförsel av alkohol till Sverige: Misstolkad EG-rätt, s 650
85 Vissa reservanter i Sverige ansåg att Sverige hade ett form av veto vad det gällde avskaffandet av
undantaget. De menade att ett beslut om avskaffandet var tvunget att fattas enhälligt av rådet, detta var
dock felaktigt då reservanterna stödde sig på en bestämmelse i 6:e mervärdesskattedirektivet. Vidare
menade denna falang att Sverige skulle ha åberopat det folkhälsoargument som Systembolaget stödde sig
på i Franzen-målet, enligt artikel 30 i EG-fördraget. Detta hade dock varit fruktlöst då EGD är känd för att
ej ge undantag från den fria cirkulationen av varor. Dessutom kan det knappast anses som en hälsorisk om
en person kan ta med sig två istället för en liter sprit hem. Bernitz, s 651
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om de problem svenska myndigheter kan komma att ställas inför när det vid införsel skall

avgöras om det finns ett kommersiellt syfte med densamma.

Av artikel 26 framgår att Sverige har andra begränsningar vad gäller alkoholprodukter som

får föras in utan att ytterligare punktskatter får tas ut. En fråga är då om detta betyder att,

vid införsel av volymer utöver dessa restriktioner, beskattning kan ske en gång till. I en

dom från Regeringsrätten (RR), RÅ 1999 not 142, har Sveriges undantag tolkats restriktivt.

RR fann att en flaska som en gångs beskattats i Sverige inte får beskattas igen vid förnyad

införsel.86 Dubbelbeskattning bör som tidigare nämnts i avsnitt 6.4 inte förekomma.

Sverige borde följaktligen beakta redan betald punktskatt vid införsel utöver den tillåtna

kvantiteten. Sverige har dock valt en annan strategi. Vid ett mål i KR i Göteborg har

punkskatt utdömts för införsel utöver den svenska tillåtna kvantiteten.87 Följaktligen har

personen i målet dubbelbeskattats för de alkoholvaror denne fört in från en annan

medlemsstat.

Denna sorts dubbelbeskattning får dock förmodas vara tillåten. Man får betrakta

dubbelbeskattningen som en kostnad för den fria rörligheten som måste vägas mot risken

av att ett tomrum, som hindrar medlemstaterna att utöva sin beskattningsrätt, skapas.

Således torde dubbelbeskattning som sker p g a att varor utöver den tillåtna kvantiteten

förs in vara acceptabelt.

Däremot anser jag ej att beskattning skall ske av sådan införsel som har skett för privat

bruk så som i BJ-fallet och som understiger de kvoter som Sverige kan tillämpa i och med

sitt undantag i artikel 26. En sådan införsel är en naturlig transaktion på den gemensamma

marknaden och den ringa mängden, i jämförelse med HD-domarna, visar enligt min

mening att det är för eget bruk.

7.3.5 Gåva

En gåva skall enligt cirkulationsdirektivet beskattas enligt ursprungsprincipen. Att så är

fallet framgår av att varan vid en gåva inte innehas i kommersiellt syfte vilket är motsatsen

till artikel 9 där det stadgas att destinationsprincipen skall tillämpas om varorna levereras

                                                
86 En sådan situation torde dock inte höra till vanligheterna. Det är sällan man reser utomlands med en
flaska och sedan återvänder med samma flaska.
87 Mål 240-2000 vid KR, dom 14 feb 2000
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till, är avsedda att levereras till eller används av en näringsidkare. En spanjor kan alltså

skicka en flaska vin till sin son som är bosatt i Sverige utan att sonen behöver betala skatt

för flaskan. Denna situation kan naturligtvis missbrukas och visar på uppenbara brister i

övergångsordningen. Motsvarande bestämmelse finns implementerad i 8 a § p 5 i LAS. Där

har även vissa tillägg skett från den svenska lagstiftarens sida då det stadgas att det handlar

om ”enstaka gåvoförsändelser under yrkesmässig befordran”. Dessa tillägg, att det endast

får vara fråga om enstaka gåvoförsändelser som dessutom måste ske genom en

kommersiell fraktförare, har ej täckning i direktivtexten.88 I ett fall från LR89, där en far

bosatt i Spanien skickade en ”limpa” cigaretter till sin son i Sverige, slogs det fast att en

punktbeskattning i Sverige på dessa varor skulle anses vara en AMV. LR ansåg vidare att de

kvantitativa restriktioner som Sverige kunde göra enligt sitt undantag endast var tillämpliga

på resande. De svenska domstolarna har dock senare frångått denna uppfattning. RSV har

bl a uttalat att en bedömning av huruvida det föreligger en skattefri införsel av

gåvoförsändelse skall göras restriktivt. Dessutom har KR i två mål använt begränsningarna

i artikel 9 i cirkulationsdirektivet för att fastställa om en gåvoförsändelse i själva verket har

varit en överföring mellan två individer och om mottagaren har tagit emot varorna i

kommersiellt syfte.90 Dessa avgöranden tyder på en stor inkonsekvens hos domstolarna. Å

ena sidan hävdar de att viss införsel ej faller in under artikel 8 i cirkulationsdirektivet, men å

andra sidan använder domstolen artikel 9 som hänvisar till artikel 8 då det är fråga om att

bedöma en införsel, gåva, som ej omfattas av dessa lagrum.

7.3.6 Införsel via bussföretag

Ett närbesläktat problem är den typ av privatinförsel som sker via bussbolag som

transporterar privatpersoner. När bussarna stoppas i tullen finns ofta en mängd

alkoholprodukter i bagageutrymmena som ingen vill kännas vid och frågan uppstår då vem

som är skattskyldig för införseln av dessa varor. RSV är av uppfattningen att bussbolaget är

skattskyldigt för varorna.91 RSV stöder denna uppfattning på 8 § och 8 a § i LAS. Genom

denna s k ”för in/tar emot- bestämmelse ” anser RSV att Sverige har införlivat artikel 7 i

cirkulationsdirektivet. RSV är därför av uppfattningen att 8 § 5 i LAS måste läsas mot

                                                
88 Ståhl s 157
89 Mål 4925-96
90 Mål 7564-1998 och 7665-1998, KR dom den 10 mars 1999
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artikel 7. I denna artikel stadgas att då varor som släppts för konsumtion i en medlemsstat

förvaras för kommersiella ändamål i en annan medlemsstat skall de beskattas där. Detta

innebär att om varor som redan släppts för konsumtion i en medlemsstat (d v s beskattade

varor) flyttas till en annan medlemsstat för att där användas i kommersiella ändamål skall

punktskatt tas ut i den sistnämnda medlemsstaten. I bestämmelsens tredje stycke anges att

punktskatt skall betalas av den som levererar varorna, innehar de varor som är avsedda för

leverans eller den som tar emot varorna. RSV bedömde således att varorna var avsedda för

kommersiellt bruk och att bussbolaget var skattskyldigt då de hade fört in varorna. Vid ett

mål i LR slog dock domstolen fast att så icke var fallet.92 LR var av den uppfattningen att

bussbolaget bedrev yrkesmässig persontrafik och inte yrkesmässig godstrafik. Vidare

menade LR att det ej var fråga om någon införsel för kommersiella ändamål. Följaktligen

kunde bussbolaget ej beskattas för införseln.

Intressant i målet är att RSV även i detta fall menade att den nya lydelsen av 8 § p 5 och

tillkomsten av 8 a § endast är ett förtydligande av tidigare lagstiftning. Att så inte är fallet

fastslogs i det KR-fall, som behandlades i avsnitt 7.3.2, där BJ friades. Av intresse är

naturligtvis också det faktum att RSV själv slår fast att artikel 7 i cirkulationsdirektivet

endast behandlar införsel för kommersiella ändamål samt att LR i detta fall konstaterar att

det ej är fråga om införsel för kommersiella ändamål.

7.3.7 Internethandel

En hel del handel sker i dag via internet, så även med alkoholvaror. Denna handel sker via

sajter där varor kan beställas och sedan transporteras via en oberoende transportör.

Förutsättningarna är således liknande de i BJ-fallet. KR har i en dom relativt nyligen

behandlat ett fall av försäljning via internet.93 I detta fall fördes varorna, efter att ha

beställts via internet, in till Sverige av en oberoende transportör. I den utsträckningen var

fallet likt BJ-fallet. Skillnaderna var dock att det via sajten hänvisades till den oberoende

transportören och att betalningen till denne gick via bolaget som sålde varorna. Vidare

ansågs det att bolaget som ägde domänen på internet ej faktiskt var det bolag som sålde

                                                                                                                                              
91 RSV:s skrivelse 2000-06-22
92 LR i Malmö, dom den 26 mars 2001, RSV Rättsfallsprotokoll 10/01
93 KR:s dom den 12 december 2000
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varorna. Dessa såldes i själva verket av ett systerföretag till det företag som ägde domänen.

Kunden beställde således ej varorna från säljaren och varorna transporterades ej direkt för

köparens räkning. Detta fall är något av ett ”hybridfall” som innehåller influenser från både

MIB-fallet och BJ-fallet. Det faktum att en privatperson beställer varor för personligt bruk

från en säljare och transporten ombesörjs av en oberoende transportör stämmer in på BJ-

fallet. Det faktum att betalning till transportören går via säljaren med domänen och det

faktum att säljaren på internet och den faktiske säljaren tillhör samma ekonomiska enhet

påminner om MIB-fallet. KR:s dom blev att bolaget med domänen beskattades för

införseln enligt destinationsprincipen.

7.3.8 Artiklarna 6, 7, 9 och 10 i cirkulationsdirektivet

I MIB-fallet ansåg EGD att artikel 8 ej var tillämplig samt att en analogi kunde göras till

artikel 10. Vilka artiklar är då tillämpliga eller icke tillämpliga på BJ-fallet?

I cirkulationsdirektivet framgår att bestämmelserna i detta främst berör näringsidkare men

även till viss del reglerar privatpersoners införsel av alkohol och tobaksvaror. I artikel 6

fastslås det att skattskyldighet inträder när varan släpps för konsumtion. I artikel 8 regleras

privatinförsel. Denna artikel är, så som EGD har ansett det i MIB-fallet, ej tillämplig på en

sådan situation som föreligger i BJ-fallet. Den svenska implementeringen stöder sig på

MIB-avgörandet. Den svenska lagstiftaren menar att cirkulationsdirektivets bestämmelser

är implementerade via LAS, LTS och privatinförsellagen.

Artikel 10 behandlar distansförsäljning då varorna avsänds ”direkt eller indirekt av säljaren

eller för dennes räkning”. Inte heller denna paragraf bör kunna var tillämplig på BJ-fallet.

Av intresse blir då artikel 7 och 9.

I dessa paragrafer beaktas dock den situationen att varor förvaras för kommersiella

ändamål. I artikel 7 stadgas att paragrafen behandlar det fall då en leverans sker till en

näringsidkare i en annan medlemstat. I dessa fall skulle den som för in varorna bli

skattskyldig. Denna person är dock i BJ-fallet en oberoende transportör som för in varorna

för en privatpersons räkning. I artikel 9 stadgas att paragrafen handlar om att avgöra om en

viss mängd varor förvaras för kommersiella ändamål eller om det är fråga om privatinförsel

för eget bruk enligt artikel 8. Enligt artikel 9 skall hänsyn tas till den mängd som förs in,

innehavarens kommersiella status och det använda transportsättet för att avgöra om de
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varor som införs för privatbruk enligt artikel 8 i själva verket införs för kommersiella

ändamål. Då det i BJ-fallet ej är fråga om införsel för kommersiella ändamål torde ej heller

dessa artiklar vara tillämpliga. Gåva anses t ex ej innehas i kommersiellt syfte och inte heller

ett bussbolag kunde vid införsel av varor anses ha något kommersiellt syfte. Ståhl och

Persson Österman ger i sin bok uttryck för att inte heller en oberoende transportör, och än

mindre en personlig vän, som för en privatpersons eget bruk för in varor, skall omfattas av

artiklarna.94 Jag delar denna uppfattning. Den artikel som då finns att falla tillbaka på är

huvudregeln i artikel 6.

Enligt artikel 6 skall beskattningen ske där varan släpps för konsumtion. Här är GA:s

yttrande i MIB-fallet av intresse.95 I detta yttrande ges ledning till hur BJ-fallet eventuellt

skulle kunna behandlas. I sitt utlåtande uttalar GA att destinationsprincipen ej skall gälla på

förvärv som enskilda individer har gjort för eget bruk utan endast då införsel i kommersiellt

syfte sker.96 GA ger i sitt utlåtande även uttryck för att beskattning enligt

destinationsprincipen, när det ej rör sig om kommersiella transaktioner, skulle strida mot

artikel 14 i EG-fördraget.97

Ett företag som, genom ett affärsupplägg liknade det i avsnitt 7.3.7, säljer alkohol via

internet har ytterligare tolkat utlåtandet. Via företagets hemsida för det fram viss

argumentation.98 Företaget har uppfattningen att man via GA:s utlåtande kan uttolka att

cirkulationsdirektivet ej omfattar en sådan privatinförsel som sker via en oberoende

transportör. Som stöd för detta anför bolaget att artikel 6 endast är tillämplig på förvärv av

varor som senare inte skall flyttas mellan medlemsstater. Följaktligen skulle den

ifrågavarande privatinförseln, privatinförsel via lastbil, inte omfattas av

cirkulationsdirektivet. Dessutom skulle det svenska undantaget i artikel 26 ej vara

tillämpligt. Det ovan anförda skulle medföra att en punktbeskattning av varorna i Sverige

skulle strida mot förbudet mot tullar enligt artikel 23 i EG-fördraget. Företaget menar

vidare att den svenska privatinförsellagen endast omfattar resande, d v s de varor som

förvärvats av privatpersoner för deras eget bruk och transporterats av dem personligen,

                                                
94 Ståhl, s 157
95 Visserligen har jag själv kritiserat GA:s utlåtande i avsnitt 6.2. Jag hävdar där att GA:s slutsats att den
enskilde personligen måste transportera varorna ej är korrekt, men som jag där påpekar är GA:s utlåtande
av intresse för att få en förståelse för domen.
96 Generaladvokatens förslag till utlåtande, stycke 60
97 Generaladvokaten, stycke 65-66
98 http://www.bolaget.dk/svenska/punktskatt.htm
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varför lagen ej är tillämplig . Inte heller skulle LAS vara tillämplig då denna lag inte

omfattar privatinförsel via lastbil för eget bruk utan något kommersiellt syfte.

Denna argumentation är med största sannolikhet svår att finna stöd för och affärsupplägget

på internetsajten påminner mycket om det i avsnitt 7.3.7, även om ägarförhållandena är

okända. Bolagets argumentation överensstämmer dock med min i den del att artiklarna 7,

9, 10 och eventuellt artikel 8 ej är tillämpliga i BJ-fallet. Min uppfattning är dock att en

lösning går att finna i cirkulationsdirektivet. Vidare är min uppfattning att de begränsningar

Sverige har i och med artikel 26 är korrekta och tillämpliga på den införsel som sker i BJ-

fallet.

7.4 Slutsats

I MIB-fallet uttalas att artikel 8 ej är tillämplig då inköp/transport sker genom ombud.

Artikel 8 behandlar privatinförsel i cirkulationsdirektivets mening. Där anges att det skall

vara fråga om varor som privatpersoner för in för privat bruk och som transporterats av

dem själva. Uppenbarligen skall, enligt uttalandet i MIB-fallet, transporten ske personligen

för att artikel 8 skall vara tillämplig. Min uppfattning är dock att uttalandet i domen är gjort

med hänsyn till det specifika affärsupplägget i MIB-fallet och det faktum att det ej var fråga

om en ”äkta” privatimportsituation. Jag anser alltså EGD:s uttalande endast var obiter

dictum, d v s ett uttalande ”i förbigående” utan prejudicerande verkan. Det faktum att

begreppet ombud motsvarades av det engelska ordet ”agent” i det ursprungliga målet vid

domstolen i Storbritannien talar för detta. En oberoende transportör framstår för min del

som ett ombud i den utsträckningen att denne utgör ett varubud. Däremot utgör inte

denne en ”handelsagent” och transportören agerar definitivt inte för säljarens räkning. I BJ-

fallet används en oberoende transportör som för in varor åt en privatperson. Skulle denna

transportör anses vara ett ombud och införseln således ej privatimport enligt artikel 8 i

cirkulationsdirektivet? Min uppfattning är att det är att anse som privatimport.

Om man ändå antar att EGD:s uttalande i MIB-fallet tar sikte på alla situationer och att det

följaktligen krävs att privatpersonen personligen transporterar varorna. Vad är införseln i

BJ-fallet att betrakta som då? Införseln är för privat bruk och har ej något kommersiellt

syfte. Följaktligen finns det andra situationer av privatinförsel än den som behandlas i

artikel 8. På denna punkt brister MIB-avgörandet. EGD gick inte tillräckligt noga in på vad
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som skall anses vara privatinförsel respektive införsel med ett kommersiellt syfte. EGD

nöjde sig med att fastslå att situationen i MIB-fallet ej var att betrakta som privatimport.

Men nog måste BJ-fallet vara att anse som privatinförsel? I detta fall är ju

omständigheterna:

• att köparen utan någon inblandning av ombud/agent själv har vänt sig till säljaren i den

andra medlemsstaten,

• att köparen själv, via en oberoende transportör som köparen själv betalar, har

ombesörjt transporten av varorna till Sverige,

• att varorna är avsedda för köparens privata bruk och

• att varornas kvantitet ej övertiger den som anges i artikel 9 och ej heller den kvantiteten

som är en konsekvens av Sveriges undantag i artikel 26.

En sådan situation kan knappast anses vara en införsel som sker i ett kommersiellt syfte.

Hur skall då en sådan situation behandlas? I MIB-fallet gjordes en analogi till artikel 10.

EGD menade att varorna var avsända för säljarens räkning. Vidare uttalade EGD att

bestämmelsen i artikel 10 på ett mycket omfattande sätt skulle täcka de fall då varorna

avsänds eller transporteras för säljarens räkning. Min uppfattning är dock att EGD inte kan

ha åsyftat en situation liknande den i BJ-fallet. Hur man än vrider och vänder på

situationen går det ej att säga att varorna är transporterade för säljarens räkning. Den enda

som har intresse av att varorna kommer till Sverige är köparen och det är denne som har

ombesörjt transporten. Även om bestämmelserna i cirkulationsdirektivet ej tar hänsyn till

äganderätt tycker jag ändå att det är av intresse att göra en parallell till den svenska

köplagen. Där finns begreppet hämtköp. Vid ett sådant köp har risken för köpet och

äganderätten till varorna övergått till köparen redan då varorna finns tillgängliga för

hämtning på exempelvis säljarens lastkaj. Oavsett om köparen någonsin kommer att få se

en skymt av varorna eller ej måste betalning ske. Sett ur ett sådant perspektiv kan varorna

definitivt inte anses som transporterade till Sverige direkt eller indirekt för säljarens

räkning.

Av intresse blir då de tidigare nämnda artiklarna 7 och 9, som innebär att privatpersonen

eller den som för in varorna skulle bli skattskyldig. Dessa artiklar behandlar dock införsel

för kommersiella ändamål och i BJ-fallet finns inget kommersiellt syfte. Den artikel som då

finns att falla tillbaka på är huvudregeln i artikel 6. Enligt denna artikel skall punktskatt



58

uttas när varan släpps för konsumtion. Således torde, enligt min mening, punktbeskattning

ske i inköpslandet enligt ursprungsprincipen.

MIB-avgörandet bör tolkas med försiktighet eftersom det gäller skatterätt. I denna dom

prövade EGD endast ett förfarande och domstolen har ännu inte tagit ställning till en

sådan situation som förelåg i BJ-fallet. Hur en sådan situation skall lösas enligt

cirkulationsdirektivet är ännu ej klarlagt. Följaktligen bör inte de enskilda medlemstaterna

tolka MIB-fallet extensivt. Av detta följer att den svenska lagstiftningen ej med säkerhet är

korrekt. Denna bygger enligt förarbetena på MIB-fallet. Således har LR i BJ-fallet på eget

bevåg fyllt ut luckor i tolkningen av cirkulationsdirektivet utan att med säkerhet veta om

denna tolkning var EG-konform. Ett sådant förfarande är ingenting som de svenska

domstolarna skall ägna sig åt utan det är en fråga för EGD. En annan viktig faktor att

beakta är att direktiven är bindande i förhållande till varje medlemsstat som direktivet är

riktat till, men att det ej kan åberopas mot den enskilde. Däremot kan en enskild mot staten

åberopa att ett direktiv har implementerats på ett felaktigt sätt och att den enskilde på så

sätt har blivit drabbad. Vidare hör det till saken att det är problematiskt att utfylla ett

direktiv som gäller skatterätt och om det finns brister i ett direktiv bör det istället ändras.

Det är dock en fråga för EGD att ta ställning till huruvida man vill agera lagstiftare på

beskattningsrättens område eller ej. På grund av det tidigare anförda skulle LR begärt ett

förhandsavgörande från EGD i BJ-fallet. På så sätt kunde EGD beaktat huruvida den

svenska implementeringen och tolkningen var EG-konform. EGD kunde gjort denna

bedömning  genom att antingen, som i MIB-fallet, utöva sin utfyllande tolkningsroll och

fyllt ut luckor i direktivet eller konstaterat att direktivet hade. På så sätt hade EGD kunnat

ge svar på vad som avses med privatimport respektive import för kommersiella ändamål.
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8 Sammanfattning- Avslutande kommentarer

Jag har i min analys av MIB-avgörandet redogjort för vad som föranledde detta avgörande

och vilken syn på privatimport som där framfördes. Av min analys framgår att detta

avgörande har brister. EGD tog i detta fall inte närmare ställning till vad som skall anses

vara privatinförsel för eget bruk, d v s privatimport . EGD nöjde sig med att slå fast att

affärsupplägget i MIB-fallet ej var att beteckna som privatimport och att artikel 8 ej var

tillämplig då ett ombud anlitades. EGD glömde här att ta ställning till andra situationer

som inte kan betecknas som någonting annat än privatimport. Ett exempel på detta är

situationen i BJ-fallet.

Den svenska lagstiftaren har sedan implementerat cirkulationsdirektivet efter det snäva

avgörandet i MIB-fallet. Om man antar att EGD:s uttalande i MIB-fallet, att införsel av

varor för eget bruk måste ske personligen, tar sikte på alla tänkbara situationer av

privatinförsel för eget bruk, är den svenska implementeringen överensstämmande med

cirkulationsdirektivet. EGD är dock i princip alltid knapphändig i sina domar och vill inte

uttala för mycket. Följaktligen talar mycket för att EGD:s uttalande är ett uttalande obiter

dictum, d vs ett uttalande ”i förbigående” utan prejudicerande verkan. Frågan är således om

en sådan tolkning av avgörandet i MIB-fallet, som lagstiftaren och LR gjort, är

överensstämmande med EG-rätten och principen om fri rörlighet för varor på den

gemensamma marknaden. Om LR hade strävat efter en EG-konform tolkning och

tillämpat EG-rätten full ut eller vid brist på svar, begärt ett förhandsavgörande i BJ-fallet,

hade denna fråga kunnat besvaras av EGD. Min uppfattning är att EGD hade funnit att

avgörandet i MIB-fallet var begränsat till den specifika situation som förelåg i målet.

Följaktligen skulle varorna i BJ-fallet ej ha belagts med svensk punktskatt då det var fråga

om privatimport för eget bruk. Att det var fråga om privatimport styrks av:

• att köparen utan någon inblandning av ombud/agent själv har vänt sig till säljaren i den

andra medlemsstaten,

• att köparen själv, via en oberoende transportör som köparen själv betalar, har

ombesörjt transporten av varorna till Sverige,

• att varorna är avsedda för köparens privata bruk och

• att varornas kvantitet ej övertiger den som anges i artikel 9 och ej heller den kvantiteten

som är en konsekvens av Sveriges undantag i artikel 26.
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Harmonisering av punktbeskattade varor har skett i och med cirkulationsdirektivet. Denna

harmonisering har medfört att den typ av diskriminerande varubeskattning som

behandlades i kapitel två ej längre kan förekomma vid import av alkohol och tobaksvaror.

Vissa problem föreligger dock fortfarande bl a vad det gäller privatimport.

Problemen som uppkommer med privatimport är naturligtvis att hänföra till bristande

harmonisering av punktskatterna och de olika punktskattesatser som förekommer i

medlemsstaterna. Dessa skillnader ger upphov till konkurrenssnedvridning och illegala

transaktioner som sker i kommersiellt syfte. Ett exempel på detta är smuggling av alkohol

och tobak, ett problem där Sverige är särskilt drabbat dels p g a våra höga punktskatter på

dessa varor och dels p g a att våra införselkvoter är lägre. Under de närmaste åren kommer

den kvot som lagligen kan införas att öka successivt för att nå EU-nivå 1 januari 2004. Den

svenska lagstiftaren är av den uppfattningen att privatinförseln kommer att minska

inkomsterna till statskassan. Jag anser dock att detta är en kostnad som Sverige får betala

för sina högre skatter, landet tillhör trots allt EU och den gemensamma marknaden. Precis

på samma sätt som Sverige tar ut ytterligare punkskatter på de varor som förs in utöver

kvoterna i privatinförsellagen, kan Sverige ej punktbeskatta de varor som för eget bruk förs

in i enlighet med restriktionerna.

Ett annat problem som uppstått p g a den bristande harmoniseringen är situationen med

den avskaffade tax free-handeln. Den situation som uppstått är ej kompatibel med tanken

om en gemenensam marknad. Om t ex en båtresa startar i en hamn i en medlemsstat med

hög punktskatt och slutar i en hamn i en medlemsstat med lägre punktskatt betyder detta

att resenärerna enbart skulle komma att handla på hemvägen. Detta p g a att

avgångshamnen är avgörande för punktbeskattningen.

Skulle då privatimportsproblem och försök till smuggling upphöra genom harmonisering

och är en harmonisering genomförbar? Går det att till fullo genomföra idéerna i vitboken?

Givetvis är det svårt att harmonisera punktskatterna och samtidigt värna om

medlemstaternas rätt att ta ut skatt. En lösning är däremot att införa maximala skattesatser.

På så sätt skulle gapet mellan medlemsstaterna till viss del minska och tillgången till en än

mer integrerad inre marknad öka. Dessutom skulle inte statsinkomsterna, i t ex Sverige,

minska p g a en större grad av harmonisering. Det är fullt tänkbart att smuggling och andra

illegala aktiviteter skulle upphöra och statskassan på så sätt öka. Vidare skulle
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punktbeskattningens betydelse öka på den direkta beskattningens bekostnad. Att så skulle

bli fallet följer av att punktskatter kan uttas av alla EU-medborgare som vistas på en

medlemsstats territorium och att beskattningen ej kan undvikas. Enda möjligheten till att

undvika skatterna skulle vara att ej konsumera vissa produkter.

Arbetet med harmoniseringen framskrider dock sakta. Avgörandet ligger dessutom inte hos

EGD som är den aktör som värnar om den fria varurörligheten på den gemensamma

marknaden. Det är i stället Rådet som har avgörandet och den lagstiftande proceduren tar

som bekant sin tid. Lägg därtill att det är fråga om att inskränka de enskilda

medlemsstaternas rätt att utta punktskatter och att ett beslut om harmonisering skall fattas

enhälligt. Med dessa aspekter i åtanke förefaller det som sannolikt att harmoniseringen

kommer att ta sin tid. Ett tecken på detta var Nice-mötet i december 2000. Ett av förslagen

var att införa kvalificerad majoritet vad gällde vissa beslut på skatteområdet. Tanken var att

göra det lättare att harmonisera skatterna inom EU genom att frångå kravet på enhällighet.

Detta förslag röstades dock ner av bl a Sverige.99

I dagsläget gäller alltså cirkulationsdirektivet, som närmast är att betrakta som en

övergångsordning, i väntan på total harmonisering av punktskatterna i de olika

medlemsstaterna. Varor som säljs i kommersiellt syfte kan cirkulera utan beskattning i och

med suspensionsordningen och skall inte beskattas förrän de släpps för konsumtion. Detta

enligt destinationsprincipen. För privatpersoners inköp för eget bruk gäller att beskattning

skall ske enligt ursprungsprincipen.

Denna övergångsordning är dock bräcklig och har brister. Missbruk av

suspensionsordningen kan lätt ske då varor kan cirkulera obeskattade på den gemensamma

marknaden, exempelvis genom omfattande smuggling och laster som ”försvinner”.

Missbruk av cirkulationsdirektivet kan också ske via försändelser som klassificeras som

gåva men i själva verket är större försändelser som sker i kommersiellt syfte. Vidare kan

missbruk av direktivet ske genom att införsel av en större mängd varor görs av

privatpersoner i kommersiellt syfte men de gör sken av att det är för eget bruk.

Den brist som jag framför allt har pekat på i den här uppsatsen är dock att privatpersoner

missgynnas p g a bristande harmonisering. Dessa privatpersoner missgynnas då de

                                                
99 EU fails to agree qualified majority voting for tax, International Tax Review, s 3
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beskattas enligt destinationsprincipen för privat införsel som de gör för eget bruk via

transport som de själva ombesörjer. Med andra ord en transaktion på den gemensamma

marknaden utan något som helst kommersiellt ändamål. Denna, enligt mig, felaktiga

beskattningen enligt destinationsprincipen sker p g a att EGD ej närmare har förklarat att

detta faktiskt är en situation som bör klassas som privatimport och således beskattas enligt

ursprungsprincipen. Konsekvenserna blir att privatpersoner beskattas högre än vad de

borde. I vissa fall kan det leda till dubbelbeskattning. Även om denna dubbelbeskattning

kan ersättas genom återbetalning är det faktum att för hög beskattning och

dubbelbeskattning sker i en sådan situation oacceptabelt. Det är helt emot principen om fri

rörlighet av varor på den gemensamma marknaden.
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Lagtextbilaga

Rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och
om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (cirkulationsdirektivet)

Ett urval av artiklar:

Artikel 1
1. Detta direktiv fastställer regler för varor som är belagda med punktskatt och andra indirekta skatter, utom
mervärdesskatt och skatter som fastställs av gemenskapen, och som direkt eller indirekt påförs konsumtionen
av sådana varor.
2. De särskilda bestämmelser som hänför sig till skattestrukturerna och skattesatserna för punktskattebelagda
varor skall anges i särskilda direktiv.

Artikel 4
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) godkänd lagerhavare: fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått
tillstånd att tillverka, bearbeta, förvara, ta emot och avsända punktskattebelagda varor inom ramen för sin
affärsverksamhet, varvid punktskatten är vilande enligt uppskovsreglerna för skatteupplag.
b) skatteupplag: en plats där varor som är belagda med punktskatt tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller
avsänds enligt uppskovsreglerna av en godkänd lagerhavare inom ramen för hans affärsverksamhet, under de
särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget.
c) uppskovsregler: en skatteordning som tillämpas på tillverkning, bearbetning, förvaring och flyttning av
varor, varvid punktskatten är vilande.
d) näringsidkare med punktskatteregistrering: fysisk eller juridisk person utan ställning som godkänd
lagerhavare, som av behöriga myndigheter i en medlemsstat fått tillstånd att, inom ramen för sin
affärsverksamhet, ta emot punktskattebelagda varor från en annan medlemsstat enligt uppskovsreglerna.
Denna typ av näringsidkare får varken inneha eller avsända sådana varor enligt uppskovsreglerna.
e) näringsidkare utan punktskatteregistrering: fysisk eller juridisk person utan ställning som godkänd
lagerhavare, som har rätt att inom ramen för sin affärsverksamhet tillfälligtvis ta emot punktskattebelagda
varor från en annan medlemsstat enligt uppskovsreglerna. Denna typ av näringsidkare får varken förvara eller
avsända sådana varor enligt uppskovsreglerna. En näringsidkare utan punktskatteregistrering måste garantera
betalningen av punktskatt till skattemyndigheterna i destinationsmedlemsstaterna innan varorna avsänds.

Artikel 5
1. De varor som avses i artikel 3.1 skall beläggas med punktskatt vid den tidpunkt då de tillverkas inom
gemenskapens territorium enligt definitionen i
artikel 2 eller när de importeras dit.
Import av en punktskattebelagd vara skall avse införandet av denna vara till gemenskapens territorium,
inklusive införandet av en sådan vara från ett
territorium som omfattas av artikel 2.1, 2.2 och 2.3 eller från Kanalöarna.
Då varan omfattas av något gemenskapens tullförfarande vid införandet till gemenskapens territorium, skall
importen dock anses äga rum när varan
lämnar gemenskapens tullförfarande.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av nationella eller gemenskapens bestämmelser om tullangelägenheter,
skall punktskatten anses vilande för
punktskattebelagda varor som kommer från eller är på väg till tredje land när de omfattas av gemenskapens
tullförfarande på annat sätt än övergång
till fri omsättning eller när de placeras i en frizon eller frilager.

Artikel 6
1. Skattskyldighet för punktskatt inträder när varan släpps för konsumtion eller när sådana lagerbrister har
registrerats som i enlighet med artikel 14.3
måste beläggas med punktskatt.
Frisläppande av punktskattebelagda varor för konsumtion skall utgöras av
a) varje avvikelse, inklusive otillåten avvikelse, från uppskovsreglerna,
b) all tillverkning, inklusive otillåten tillverkning, av sådana varor utom ramen för uppskovsreglerna,
c) all införsel, inklusive otillåten införsel, av sådana varor om de inte omfattas av uppskovsregler.
2. De villkor för skatteuttag och punktskattesats som skall tillämpas skall vara de som är i kraft den dag då
skatten skall tas ut i den medlemsstat där
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varan släpps för konsumtion eller lagerbrister registreras. Punktskatt skall påföras och uppbäras enligt det
förfarande som har fastställts av varje
medlemsstat, varvid medlemsstaterna skall tillämpa samma förfaranden för skatteuttag och uppbörd på
inhemska varor som på sådana som kommer
från andra medlemsstater.

Artikel 7
1. Då punktskattebelagda varor som redan släppts för konsumtion i en medlemsstat förvaras för kommersiella
ändamål i en annan medlemsstat, skall
punktskatten tas ut i den medlemsstat där varorna förvaras.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 skall därför, då varor som redan släppts för konsumtion
enligt definitionen i artikel 6 i en medlemsstat antingen levereras till, är avsedda att levereras till eller används i
en annan medlemsstat av en näringsidkare som bedriver självständig verksamhet eller ett offentligrättsligt
reglerat organ, punktskatten tas ut i denna andra medlemsstat.
3. Beroende på omständigheterna skall skatten betalas av den som utför leveransen eller innehar de varor som
är avsedda för leverans, av den som tar emot varorna för användning i en annan medlemsstat än den där de
redan har blivit släppta för konsumtion eller av näringsidkaren eller det offentligrättsliga organet.
4. De varor som avses i punkt 1 som flyttas mellan olika medlemsstaters territorier skall åtföljas av ett
ledsagardokument som upptar de väsentliga uppgifterna från den handling som avses i artikel 18.1.
Ledsagardokumentets form och innehåll skall fastställas i överensstämmelse med det förfarande som fastställs
i artikel 24 i detta direktiv.
5. För den person, den näringsidkare eller det organ som avses i punkt 3 gäller följande:
a) Han skall innan varorna avsänds göra en deklaration till skattemyndigheterna i destinationsmedlemsstaten
och garantera betalningen av punktskatten.
b) Han skall betala punktskatten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med det förfarande som fastställts av
denna medlemsstat.
c) Han skall samtycka till varje kontroll som gör det möjligt för destinationsmedlemsstatens myndigheter att
förvissa sig om att varorna faktiskt har
mottagits och att utgående punktskatt har erlagts.
6. Den punktskatt som erlagts i den första medlemsstat som avses i punkt 1 skall återbetalas i enlighet med
artikel 22.3.

Artikel 8
Vad beträffar varor som förvärvats av enskilda individer för deras eget bruk och transporterats av dem själva
följer av principen för den inre marknaden att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat där de har förvärvats.

Artikel 9
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 8, inträder skattskyldighet för punktskatt då varor för
konsumtion i en medlemsstat förvaras i en annan medlemsstat för kommersiella ändamål.
I detta fall skall skatten förfalla till betalning i den medlemsstat där varorna finns och påföras innehavaren.
2. För att fastställa att de varor som avses i artikel 8 är avsedda för kommersiella ändamål måste
medlemsstaterna bl.a. ta hänsyn till följande:
- innehavarens kommersiella status och dennes skäl för att inneha dem,
- den plats där varorna finns eller, i förekommande fall, det använda transportsättet,
- alla handlingar som hänför sig till varorna,
- varornas beskaffenhet,
- varornas kvantitet.
För att kunna tillämpa innehållet i första stycket femte strecksatsen får medlemsstaterna fastställa
referensnivåer, uteslutande till ledning för bevisningen.
Dessa får inte understiga följande:
a) Tobaksvaror
Cigaretter 800 st, Cigariller 400 st, Cigarrer 200 st, 1 kg Röktobak
b) Alkoholdrycker
Spritdrycker 10 l
Mellanprodukter 20 l
Viner (varav mousserande högst 60 l) 90 l
Öl 110 l
3. Medlemsstaterna får också föreskriva att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat där förbrukningen sker
vid förvärv av mineraloljor som redan släppts för förbrukning i en annan medlemsstat, om dessa produkter
transporteras med ovanliga transportsätt av enskilda individer eller för deras räkning. Med "ovanliga
transportsätt" avses transport av bränslen på annat sätt än i fordons tankar eller lämpliga reservdunkar liksom
transport av flytande eldningsbränsle på annat sätt än med tankrar som används vid yrkesmässig handel.



67

Artikel 10
1. Punktskattebelagda varor inköpta av personer som varken är godkända lagerhavare eller näringsidkare med
eller utan punktskatteregistrering och som avsänds eller transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller för
dennes räkning skall beskattas i destinationsmedlemsstaten. I denna artikel avses med
"destinationsmedlemsstat" den medlemsstat dit försändelsen eller transporten anländer.
2. Punktskatt skall därför tas ut i destinationsmedlemsstaten när punktskattebelagda varor som redan släppts
för konsumtion i en medlemsstat levereras till en sådan person som avses i punkt 1, som är etablerad i en
annan medlemsstat, och varorna avsänds eller transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller för dennes
räkning.
3. Skatten i destinationsmedlemsstaten skall påföras säljaren vid leveranstidpunkten. Medlemsstaterna får
dock införa bestämmelser som stipulerar att punktskatten skall betalas av en annan skatterepresentant än
mottagaren av varorna. Skatterepresentanten måste vara etablerad i destinationsmedlemsstaten och godkänd
av skattemyndigheterna där.
Den medlemsstat där säljaren är etablerad skall se till att denne uppfyller följande krav:
- Han skall garantera betalning av punktskatt på de villkor som ställs av destinationsmedlemsstaten innan
varorna avsänds och se till att punktskatten betalas efter det att varorna anlänt.
- Han skall föra bok över varuleveranser.
4. I det fall som åsyftas i punkt 2 skall den punktskatt som erlagts i den första medlemsstaten återbetalas i
enlighet med artikel 22.4.
5. Med förbehåll för vad som föreskrivs i gemenskapsrätten får medlemsstater fastställa särskilda regler för
tillämpningen av denna bestämmelse på punktskattebelagda varor som omfattas av speciella nationella
distributionsregler som är förenliga med fördraget.

Artikel 26
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall Danmark och Finland till och med den 31 december
2003 ha rätt att tillämpa de särskilda regler som anges i andra och tredje styckena på vissa alkoholhaltiga
drycker och tobaksvaror som har förts in på deras territorium av enskilda för eget bruk.
(Art 26.2 ej med)
3.Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall Sverige ha rätt att tillämpa de restriktioner som anges i
bilagan om kvantiteter av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror.
Tillståndet avser den kvantitet av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror som får föras in på svenskt
territorium av enskilda för eget bruk utan att ytterligare punktskatter skall betalas.
Det skall gälla till och med den 31 december 2003.

Lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS)

Ett urval av artiklar:

1 § Alkoholskatt skall betalas för öl, vin och andra jästa drycker,
mellanklassprodukter samt för etylalkohol som tillverkas här i
landet, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som
importeras från tredje land.
Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör
Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land
förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

8 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som
1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i
Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,
2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga
varor enligt 12 eller 13 §,
3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom
distansförsäljning enligt 15 §,
5. i annat fall än som avses i 1-4, från ett annat EG-land till
Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,
6. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,
7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål
än det som var förutsättningen för skattefriheten.
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Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag
likställas med att de går förlorade. Lag (2000:1425).

8 a § Skattskyldighet enligt 8 § 5 föreligger inte för varor
som förs in till Sverige
1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle
finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,
2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat
EG-land och som själv transporterar dem till Sverige, om
varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,
3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig
befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om
varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en
enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller
testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes
familjs personliga bruk,
5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från
en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i
Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs
personliga bruk.
Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första
stycket 2 finns i lagen (1994:1565) om beskattning av viss
privatinförsel. Lag (1999:1069).

Lag (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i Europeiska Unionen (Privatinförsellagen)

Ett urval av artiklar:

2 § Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter
1. 1 liter spritdryck,
2. 6 liter starkvin,
3. 26 liter vin,
4. 32 liter starköl,
5. 400 cigaretter, 200 cigariller, 100 cigarrer eller 550 gram röktobak.
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4
kap. 2 § alkohollagen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som
inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). Lag (2000:1153).
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