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Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

Utkom från trycket
den 15 december 2000

utfärdad den 7 december 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 10 och 21 §§ lagen (1994:466)
om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.
1 §2 Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller
avgift tas ut enligt bestämmelserna i
1. kupongskattelagen (1970:624),
2. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
3. fordonsskattelagen (1988:327),
4. taxeringslagen (1990:324),
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. skattebetalningslagen (1997:483).
Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen
(1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
vid revision eller annan kontroll enligt författning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter samt för kontroll av att föreläggande enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.
10 §3 Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i 1 § angivna
lagarna, men som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rättshandling
enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 6 kap. 26 § tullagen (2000:1281), 3 kap. 50 a § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 § skattebetalningslagen (1997:483), får handlingar som kan ha betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten granskas utan föregående föreläggande. Granskningen får göras endast om det finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det finns en
påtaglig risk att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det
finns ett betydande utredningsintresse för kontrollen.
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Åtgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och
omhänderta handling som får granskas.
21 §4 Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren verkställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock verkställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.
Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll enligt
tullagen (2000:1281) har Tullverket samma befogenheter som kronofogdemyndigheten.
Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat anges
i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan särskilda
skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller om verkställigheten inte påbörjats inom en månad.
Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om skatt, tull eller avgift som skall tas ut enligt tullagen (1994:1550).
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

2

4

Senaste lydelse 1999:423.
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

