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Skatt på varor och tjänster

• De olika skatterna på varor och tjänster inbringade 
år 1999 sammanlagt 252 miljarder kronor eller utslaget 
per innevånare ca 28 000 kronor

• Skatt på varor och tjänster 1999 motsvarade 12,8 
procent av BNP och utgjorde 24,1 procent av det totala 
skatteuttaget

5.1 Inledning
5.1.1 Moms och punktskatter
Med skatt på varor och tjänster avses sådana skatter 
som utgår på produktion, konsumtion och försäljning 
av varor och tjänster. De består av dels den generella 
mervärdesskatten, som tas ut på nästan all omsättning 
av varor och tjänster, dels ett antal skatter som tas ut på 
specifika varor och tjänster. 

En vedertagen term sedan 1940-talet för de sist-
nämnda skatterna är punktskatter. Historiskt har dessa 
funnits i Sverige i mer än 400 år. Punktskatterna är 
ett uttryck för den rådande samhällsstrukturen och har 
långt in i modern tid varit den dominerande inkomst-
källan för staten.

Ett annat sätt att beskriva skatter på varor och tjäns-
ter är att definiera dem som skatter som tas ut på 
transaktioner mellan slutliga användare, som kan vara 
privata eller offentliga, och producenter eller säljare. 
Differentierade mervärdesskattesatser eller punktskatter 
på specifika varor eller tjänster är i vissa fall ett uttryck 
för en ambition att styra efterfrågan. Förändringar i 
skattesatserna slår dock inte nödvändigtvis igenom fullt 
ut på konsumentpriserna. Hur stor del av skatten som 

övervältras på konsumenten beror på hur efterfrågan 
påverkas av prisförändringar, d.v.s. på priskänsligheten 
(jmf. kapitel 1).   

Skatter på varor och tjänster brukar också benämnas 
indirekta, eftersom avsikten normalt är att de ska bäras 
av konsumenterna trots att de tas ut och betalas av 
producenterna eller säljarna (jmf. kapitel 1). Antalet 
skattskyldiga för de flesta punktskatter är relativt få 
medan antalet brukare av de skattepliktiga varorna och 
tjänsterna är mångdubbelt fler. Skatteadministrationen 
underlättas naturligtvis ju färre personer eller företag 
som är redovisningskyldiga och skattskyldiga. Defini-
tionsmässigt har det dock ingen betydelse vem som 
betalar skatterna på varor och tjänster till skattemyndig-
heterna. Ett exempel på punktskatt som betalas direkt 
av, bland andra, hushållen är fordonsskatten.

För en internationell jämförelse av skatterna på varor 
och tjänster hänvisas till kapitel 14.

5.1.2 Skatter på varor och tjänster 
 252 miljarder 1999
Skatterna på varor och tjänster uppgick år 1999 till 
sammanlagt 252 miljarder kr eller 12,8 procent av den 
beräknade bruttonationalprodukten (BNP) för det året. 
Omkring två tredjedelar av denna skatteuppbörd hänför 
sig till mervärdesskatten (momsen) och en tredjedel till 
punktskatterna.

5
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Sedan skattereformen 1990-91, då underlaget för 
momsen breddades, har skatten på varor och tjänster 
(konsumtionsskatter) som andel av de totala skatterna 
varierat mellan 23 och 27 procent. Momsens andel 
av konsumtionsskatterna har sedan 1990/91 legat på 
mellan 64 och 68 procent.



103

5.2 Mervärdesskatten (moms)
5.2.1 Allmän beskrivning
Mervärdesskatten (moms) infördes år 1969 och ersatte 
den allmänna varuskatten (omsättningsskatten), som in-
fördes 1960 och var 4 procent av försäljningspriset. 
Den belastade slutkonsumenten och utgick i normalfall 
i detaljhandelsledet. I början var momsen 10 procent 
men höjdes redan efter två år till 15 procent. Bestämmel-
serna om moms återfinns främst i mervärdesskattelagen. 
Moms utgår på värdet (beskattningsunderlaget) av skat-
tepliktiga varor och tjänster som omsatts. Att en vara 
eller tjänst är omsatt innebär att den sålts, utförts eller 
tagits i anspråk genom uttag ur en yrkesmässig verksam-
het. Varje enskild transaktion som innefattar försäljning 
eller uttag av varor och tjänster räknas som en omsätt-
ning.

5.2.2 Moms betalas på det egna mervärdet
Enligt huvudregeln föreligger skattskyldighet för skatte-
pliktig omsättning av vara eller tjänst som sker i en 
yrkesmässig verksamhet inom landet. Dessutom före-
ligger skattskyldighet för skattepliktig import av varor 
från land utanför EU samt för s. k. gemenskapsinterna 
förvärv inom EU. Med sistnämnda menas skattepliktig 
införsel mellan två momspliktiga parter från en med-
lemsstat till en annan (se vidare avsnitt 5.2.4). Export 
till länder utanför EU är momsbefriad. Det betyder att 
erlagd moms inom landet återbetalas vid export av varor 
och tjänster.

Momsen tas ut på privat och offentlig konsumtion av 
varor och tjänster. Momsen tas ut i varje led i produk-
tions- och distributionskedjan för en vara eller tjänst. 
Den som är skattskyldig betalar skatt på det mervärde 
som har tillförts i ledet och har rätt till avdrag för den 
skatt som påförts av eller betalats till leverantör i tidigare 
led. I varje led betalar sålunda den skattskyldige före-
tagaren moms till staten på det egna mervärdet (moms 
på mervärdet = utgående moms - ingående moms). 
Därav följer benämningen mervärdesskatt. Summan av 
all påförd moms i alla leden övervältras på slutkonsu-
menten eller användaren av varan eller tjänsten. Den 
totala momsen påverkas inte av antalet led i kedjan.

I följande exempel visas schematiskt hur företag i 
olika led tar ut moms från nästa led och drar av momsen 
från det föregående ledet samt betalar in mellanskill-
naden till staten. 

I exemplet används skattesatsen 25 procent. 

5.2.3 Nästan alla varor och tjänster 
 skattepliktiga
I princip är alla varor och tjänster skattepliktiga sedan 
skattereformen 1990-1991. Undantagna från skatteplikt 
är b.l.a. köp och hyra av fastighet, sjukvård, tandvård 
och social omsorg, utbildning, bank-, finansierings- och 
försäkringstjänster samt viss kulturverksamhet. Upp-
skattningsvis 30 procent av hushållens konsumtion 
består av utgifter för icke-skattepliktiga varor och tjäns-
ter. Producenterna av dessa varor och tjänster har inte 
rätt att dra av den ingående momsen.

Huvudregeln är att moms utgår med 25 procent 
av beskattningsunderlaget. Skattesatsen är sålunda en 
påläggsprocent på priset före moms. Detta motsvarar 
20 procent av priset inklusive moms. Miniminivån i 
EU för ”normalskattesatsen” är 15 procent. Det tillåts 
dock två lägre skattesatser med en miniminivå på fem 
procent. Sedan 1996 beskattas i Sverige livsmedel, per-
sontransporter och hotelltjänster med en skattesats på 
12 procent. Nyhetstidningar och entréavgifter till exem-
pelvis bio- och teaterföreställningar beskattas med 6 
procent.



104

I budgetpropositionen hösten 2000 föreslås att även 
resor med kollektivtrafik fr.o.m. 1 januari 2001 beskat-
tas med 6 procent, mot nuvarande 12 procent. Skälet till 
sänkningen är att balansera de nackdelar som den före-
slagna höjningen av dieselskatten (avsnitt 5.3.2.) medför 
för kollektivtrafiken. 

5.2.4 Gemenskapsinterna förvärv
Vid import av varor från länder utanför EU betalas s.k. 
införselmoms till tullmyndigheten. Införselmoms påförs 
i enlighet med den s.k. destinationsprincipen för beskatt-
ning av konsumtion. Principen innebär att momsen till-
faller destinationslandet. 

Inom EU gäller sedan 1 januari 1993 i princip fri 
rörlighet för varor, liksom för tjänster, kapital och per-
soner. För att handeln med varor ska fungera effektivt 
på den gemensamma europeiska marknaden finns inom 
EU en ambition att beskattning ska ske enligt den s.k. 
ursprungsprincipen. Denna princip innebär att beskatt-
ning sker i det land där varan köps. Ursprungsprincipen 
har dock endast undantagsvis börjat tillämpas inom EU. 
I väntan på ett eventuellt gemensamt mervärdesskatte-
system inom EU tillämpas ursprungsprincipen endast för 
privatpersoner och andra ej skattskyldiga personer. 

Trots detta upphörde gränsuppbörden av s.k. inför-
selmoms för varor från andra EU-länder för Sveriges del 
den 1 januari 1995. För att destinationsprincipen ändå 
ska kunna upprätthållas påförs vid köp av varor från 
annat EU-land moms inom ramen för det ordinarie mer-
värdesskattesystemet. Detta sker som regel på så sätt att 
köparen, i stället för att betala moms till tullmyndighe-
ten, får redovisa s.k. förvärvsskatt i sin skattedeklara-
tion. Avdrag får sedan göras för denna skatt på samma 
sätt som vid inköp inom landet. 

I nedanstående exempel visas hur mervärdesskatten 
tas ut från olika led när inköp sker från ett annat EU-
land.

Den som omsätter varor med leverans till annat EU-
land, som föranleder beskattning hos köparen enligt 
ovan beskrivna regler, ska lämna en periodisk samman-
ställning, en s.k. kvartalsredovisning (KVR). I denna 
ska uppgifter lämnas om bl.a. värdet av leveranserna 
och köparens registreringsnummer till moms. KVR ska 
i vissa fall även lämnas då ett företag för över eller låter 
föra över varor mellan EU-länder utan att omsättning 
föreligger.  

5.2.5 Distansförsäljning mellan EU-länder
Det finns särskilda bestämmelser om s.k. distansförsälj-
ning. Dessa bestämmelser gäller främst postorder- och 
Internetförsäljning till privatpersoner från ett EU-land 
till ett annat. Närmare bestämt krävs för att det ska vara 
fråga om distansförsäljning att ett företag i ett EU-land 
säljer varor till en person, som inte är skattskyldig, i 
ett annat EU-land och att säljaren står för transporten. 
Så länge försäljningen från ett företag i ett annat EU-
land till Sverige inte överstiger 320 000 kronor redo-
visas skatten i säljarens hemland. Om gränsen överskrids 
ska företaget registrera sig i Sverige och betala moms 
enligt svenska regler för den försäljning som sker här. 
Är det fråga om försäljning av alkohol, tobak eller 
mineralolja gäller inte beloppsgränsen. För dessa varor 
föreligger skatteplikt i köparens hemland från första 
kronan. 
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5.2.6 Skattedeklaration skall lämnas varje 
 månad
Redovisning av momsen kan ske på två sätt (5.4 Tabell). 
Skattskyldiga med ett beskattningsunderlag som uppgår 
till högst 1 mkr per beskattningsår och som är skyldiga 
att lämna självdeklaration skall redovisa skatten i denna 
deklaration. Momsen ingår för dessa i den slutliga skat-
ten. Eventuell överskjutande ingående moms gottskrivs 
vid debiteringen av slutlig skatt.

Skattskyldiga med ett beskattningsunderlag över 1 
mkr skall redovisa skatten varje månad i en med övriga 
skatter och avgifter (avdragna skatter och arbetsgivar-
avgifter) gemensam skattedeklaration. Om beskattnings-
underlaget överstiger 40 mkr per beskattningsår sker 
inbetalningen av momsen senast den 26 i månaden efter 
den månad som avses, i annat fall senast den 12 i andra 
månaden efter. Under 1999 uppgick antalet mervärdes-
skattedeklarationer till ca 3,7 miljoner. Handelsbolag 
och de som inte är skyldiga att lämna självdeklaration 
får lämna skattedeklaration för helt år om summan 
av beskattningsunderlagen beräknas uppgå till högst 
200 000 kr.

Nedan visas beloppen i mkr i en skattedeklaration för 
hela Sverige 1999.

Anm: Tullmomsen ingår inte. Observera dock att i princip är debiterad tullmoms avdragsgill och ingår således som en del i den ingående skatten.
Källa: Riksskatteverket, statistikdatabasen GIN-skatt.
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5.2.7 Nettouppbörden blir inkomst för staten
Skattemyndigheterna är beskattningsmyndighet för all 
omsättning av varor och tjänster inom landet. Motsva-
rande funktion har tullverket för import av varor från 
land utanför EU. I redovisningen av momsen skiljer man 
därför mellan inbetalningar till skattemyndigheterna res-
pektive tullverket. Skillnaden mellan inbetalningar och 
utbetalningar (nettot) redovisas som inkomst i stats-
budgeten. Som framgår av 5.5 Tabell har den av tullver-
ket redovisade momsuppbörden minskat kraftigt sedan 
Sveriges inträde i EU år 1995. Detta som en följd 
av införandet av de tidigare beskrivna reglerna för 
gemenskapsinterna förvärv. Inbetalningarna till skat-
temyndigheterna har däremot ökat. Omläggningen av 
uppbördsrutinerna för moms år 1996 gav en tillfällig 
höjning av skatteinkomsterna det året på nära 13 miljar-
der kr. Under 1999 har en ny tillämpning av bestämmel-
serna om s.k. skatteupplag1 medfört att ett antal stora 
råoljeimportörer istället för tullmoms betalar moms till 
skattemyndigheten. Totalt har detta inneburit att nettot 
av momsinbetalningarna till skattemyndigheten under 
1999 blivit cirka 5,5 miljarder kronor högre, medan 
inbetalningarna till Tullverket minskat med motsva-
rande belopp.  

5.2.8 Redovisning efter skattesats
I de skattskyldigas deklarationer redovisas den utgå-
ende momsen efter skattesats. Den ingående momsen, 
som är avdragsgill, redovisas däremot inte efter skatte-
sats. En sammanställning av omsättningen och momsen 
efter skattesats enligt mervärdesskattedeklarationerna 
för 1999 lämnas i 5.6 Tabell. Drygt 80 procent av 
den utgående momsen hänför sig till sådan skattepliktig 
omsättning som beskattas med 25 procent.

1) Reglerna om skatteupplag infördes 1996. Reglerna innebär bl.a. att vissa råvaror undantas från tullmoms vid import om de placeras i s.k. 
skatteupplag. Istället påförs varan moms när den tas ut ur upplaget.
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Antalet skattskyldiga som redovisar moms i skattedekla-
rationer (tidigare mervärdesskattedeklarationer) uppgår 
till omkring 350 000 (5.4 Tabell).

5.2.9 Handeln står för största delen av 
 momsen
I 5.7 Tabell har uppbörd fördelats efter bransch. Parti- 
och detaljhandeln svarar för mer än hälften av nettoupp-
börden. Negativ skatt uppkommer som redan nämnts 
då den ingående skatten överstiger den utgående skat-
ten. Detta inträffar t.ex. vid lageruppbyggnad eller då en 
stor del av företagets produktion exporteras. I genom-
snitt uppgår nettouppbörden från varje skattskyldig som 
redovisar på skattedeklaration till omkring 420 000 kr. 
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5.3 Punktskatter
5.3.1 Inledning
Punktskatterna tillhör de skatteslag som ofta är före-
mål för omläggningar av olika slag. Detta hänger 
samman med deras dubbla funktion som inkomstkälla 
för staten och ekonomiskt styrmedel för att påverka 
privat konsumtion och företagsekonomiskt beteende. 
Antalet punktskatter uppgår till ett tjugotal men under 
årens lopp har vissa skatter ersatts av andra eller helt 
upphört och nya skatter har tillkommit (se följande 
avsnitt). På senare år har exempelvis större omlägg-
ningar skett av energibeskattningen och fordonsbeskatt-
ningen. 

En annan förändring som skett är värdesäkringen av 
vissa punktskatter som beräknas med ett visst belopp 
per enhet av den skattepliktiga varan. Försäljningsskat-
ten på motorfordon räknas om årligen med hänsyn 
tagen till den allmänna prisutvecklingen enligt konsu-
mentprisindex. Skattesatserna multipliceras med ett 
procenttal, som anger förhållandet mellan prisläget i 
oktober månad före det år beräkningen avser och i 
oktober månad 1995. Fr.o.m. år 1999 indexomräknas 
även energiskatten på elektrisk kraft samt energi- och 
koldioxidskatterna på bränslen. Punktskatterna ingår i 
beräkningsunderlaget för beräkning av moms. De punkt-
skatter som är värderelaterade och beräknas på priset av 
en vara eller tjänst påverkas i sin tur av momsen.

Slopad taxfreeförsäljning inom EU
Taxfreeförsäljningen inom EU upphörde den 1 juli 
1999. Varor som säljs för förbrukning ombord på färjor 
eller flygplan på resor inom EU är dock fortfarande 
befriade från moms och punktskatt. Resor till och från 
länder utanför EU berörs inte av de nya reglerna. De 
nya bestämmelserna har medfört förändringar i såväl 
tobaks- och alkoholskattelagarna som i lagen om mer-
värdesskatt. Förändringarna innebär i korthet och grovt 
förenklat att punktskatteregler tillämpas i enlighet med 
respektive lands (avgångsland resp. destinationsland) 
lagstiftning. Skatterna och därmed priserna kan alltså 
ändras under resans gång. För resor som gör uppehåll 
i mer än ett land betraktas varje reseetapp som en 
separat resa (”benregeln”). Vad beträffar momsen gäller 
avgångslandets skattesatser för varor som säljs för annat 
ändamål än direktkonsumtion ombord på EU-interna 
resor. 

Ytterligare två nya lagar trädde i kraft den 1 juli 1999; 
provianteringslagen och exportbutikslagen. Det ankom-
mer på Tullverket att meddela tillstånd för provian-
tering av alkohol- och tobaksvaror. Exportbutiker, som 
måste vara skatteupplag enligt alkohol- eller tobaks-
skattelagen, kan numera inrättas på flygplatser med för-
säljning endast till resande till land utanför EU och avse 
varor som inte beskattats i Sverige.

För att förbättra arbetet med kontroll av sprit och 
cigaretter infördes fr.o.m. 1 juli 1999 ett varningssystem 
(som även omfattar export till länder utanför EU) med 
informationsutbyte- Early Warning System.
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Miljöskatterna ökat
Skatterna på tjänster är små jämfört med skatterna på 
varor. I tabellen (5.8) nedan har punktskatterna klas-
sificerats på ett överskådligt sätt. De energi- och miljö-
relaterade punktskatterna har ökat i betydelse på senare 
år och svarade år 1999 för omkring 63 procent av den 
totala punktskatteuppbörden. I motsvarande mån har 
de ”njutningsrelaterade” punktskatternas andel sjunkit. 
Fordonsbeskattningens andel (exkl. skatt på drivmedel) 
är i stort sett oförändrad. Slutligen har tullmedlens 
fiskala betydelse för svenska staten helt upphört även 
om de fortfarande redovisas som inkomst i statsbud-

geten. Tullmedel, särskilda jordbrukstullar och socke-
ravgifter tillfaller nämligen EU:s gemensamma budget 
efter avdrag med tio procent för respektive medlemsstats 
administrationskostnader.
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Begränsat antal registrerade skattskyldiga för 
punktskatter
Jämfört med övriga skatter på arbete och kapital är 
antalet registrerade skattskyldiga för punktskatter få. 
Totalt uppgår de till omkring 10 200 näringsidkare, 
varav drygt en tredjedel är registrerade för reklamskatt. 
De flesta reklamskatteskyldiga, knappt 4 000, erlägger 
högst 1 miljon kr per år i reklamskatt. Efter att skatten 
på reklamtrycksaker togs bort 1 januari 1999 har an-
talet skattskyldiga minskat. Enligt Särskilda skattekon-
toret i Ludvika har 763 skattskyldiga avregistrerats som 
en direkt följd av att skatten upphörde. För övriga 
punktskatter uppgår antalet skattskyldiga till endast 
några hundra eller i vissa fall några enstaka.

Som framgår av 5.9 Tabell ökade antalet registrerade 
skattskyldiga för alkoholskatt efter EU-inträdet 1995. 
Under 1999 har antalet ökat ytterligare, liksom antalet 
skattskyldiga för tobaksskatt. Denna ökning är en 
följd av införandet av den tidigare beskrivna proviante-
ringslagen. Antalet skattskyldiga för spelskatt minskade 
kraftigt under 1995 som en följd av att skatten på bingo-
spel slopades. Ett fåtal skattskyldiga svarar i allmänhet 
för merparten av uppbörden av respektive punktskatt 
(5.10 Tabell). Extremfallet är tobaksskatten där en skatt-
skyldig svarar för över 99 procent av skatteuppbörden. 

Antalet skattskyldiga för punktskatter är betydligt 
större än antalet registrerade. Detta hänger samman med 
dels att privatpersoner som är skattskyldiga och dek-
larerar för privatinförsel av varor inte registreras, dels 
att det förekommer illegal ej registrerad hantering av 
punktskattepliktiga varor. Som ett exempel kan nämnas 
att Brottsförebyggande rådet uppskattar att det finns ett 
tiotal illegala grossister på cigarettmarknaden.2 

Varorna beskattas i det land de konsumeras
För varor som ingår i det s.k. harmoniserade punktskat-
teområdet – mineraloljor, alkohol och tobak – gäller 
gemensamma förfaranderegler inom EU. Genom förfa-
randereglerna har skapats en s.k. suspensionsordning 
med upplagshavare, varumottagare och skatterepresen-
tanter (5.11 Tabell). Suspensionsordningen innebär att 
varorna kan framställas, lagras och flyttas inom EU utan 
att skattskyldighet inträder. Beskattningen uppskjuts i 
stället tills varan blir tillgänglig för konsumtion, d.v.s. i 
normalfallet när varan levereras till detaljistledet. Under 
den tid varan omfattas av suspensionsordningen kan 
den endast hanteras av en upplagshavare. En upplagsha-
vare har tillstånd att ta emot obeskattade varor från en 
annan upplagshavare och att hantera obeskattade varor 
i ett godkänt lager (skatteupplag). Skatten förfaller till 
betalning när en varumottagare eller i deras ställe skatte-
representanter tar emot en obeskattad vara från en upp-
lagshavare i ett annat medlemsland. 

2) Den organiserade cigarettsmugglingen. Från ax till limpa. Leif G W Persson, 1999.
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Förslag i budgetpropositionen hösten 2000
Som ett led i strategin för en grön skatteväxling föreslås 
i budgetpropositionen höjda skatter på energi med 3,3 
miljarder kronor som motsvaras av lika stora sänk-
ningar av andra skatter, främst arbete.

En intäktsneutral omläggning som föreslås är att 
koldioxidskatten höjs med 25 procent samtidigt som 
energiskatten på el och bränslen för uppvärmning sänks 
med 8 procent. Syftet med omläggningen är att förstärka 
skatternas miljöstyrande effekt vid valet mellan olika 
fossila bränslen.

Utöver den intäktsneutrala höjningen av koldi-
oxidskatten med 25 procent föreslås en ytterligare 
höjning med 15 procent. Syftet med denna höjning 
är att minska de totala koldioxidutsläppen i enlighet 
med de miljöåtaganden Sverige gjort internationellt. 
Skattebelastningen för tillverkningsindustrin, jordbruks-, 
skogsbruks- och vattenbruksnäringarna påverkas inte 
av dessa höjningar.

För att motverka en alltför stor relativprisförändring 
mellan el och fossila bränslen föreslås vidare en energi-
skattehöjning på el med 1,9 öre per kWh, inklusive 
indexuppräkning.

Skatten på dieselolja höjs med 100 kr per kbm. Ink-
lusive indexuppräkning innebär detta en höjning med 
117 kr per kbm för diesel i miljöklass 1. Höjningen är 
ett steg i den ökade miljörelateringen av skattesystemet.

Bensinskatten berörs inte av förslagen, med undan-
tag för den årliga indexuppräkningen. Den senare ger en 
höjning av bensinskatten med 3 öre per liter.

Den basmånad som används vid den årliga omräk-
ningen av energi- och koldioxidskattesatserna föreslås 
ändras från oktober till juni. 

De gemensamma förfarandereglerna bygger på den s.k. 
destinationsprincipen för beskattning av konsumtion. 
Principen innebär att skatten tillfaller destinationslandet. 
Det finns ett undantag från destinationsprincipen. Varor 
som privatpersoner medför för eget bruk från ett med-
lemsland till ett annat beskattas i inköpslandet. Sverige 
har dock medgivits rätt att övergångsvis tillämpa vissa 
begränsningar när det gäller privat införsel av alkohol 
och tobak. 

5.3.2 Energi- och miljöskatter
Som redan nämnts dominerar energi- och miljöskatterna 
bland punktskatterna. De har också fortlöpande blivit 
föremål för översyner och justeringar under 1990-talet. 
Svavelskatten på svavelinnehållet i bränslen infördes 
1991. Redan tidigare hade det funnits en särskild avgift 
på svavelhaltigt bränsle i samband med förbränning. 
Den tas dock inte ut på bränsle för vilken skatt betalats 
enligt lagen om skatt på energi. De tidigare särskilda 
skatterna på oljeprodukter som bensin och dieselolja 
upphörde 1994 och ersattes av förhöjda energiskattesat-
ser. Miljöskatten på inrikes flyg upphörde 1995. Skatten 
på naturgrus infördes 1996.

Nyheter 2000
Den 1 januari 2000 infördes en ny skatt på avfall. 
Avsikten är att skatten ska bidra till att minska mäng-
den avfall som deponeras. Den ska även bidra till att 
det blir lönsamt att återanvända, återvinna och genom 
andra metoder behandla eller utnyttja avfall. Skatten är 
250 kr per ton avfall som förs in till en avfallsanläggning 
eller uppkommer inom en anläggning där det huvudsak-
ligen bedrivs annan verksamhet än avfallshantering. Som 
förutsättning för att skatt ska utgå gäller normalt att 
den deponerade mängden avfall överstiger 50 ton per år 
eller att förvaring sker under längre tid än tre år. Skatte-
inkomsterna beräknas, i den utredning som föregått 
införandet av lagen, de första åren uppgå till 1,3 miljar-
der kronor per år.
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Energiskattens miljöprofil har förstärkts
I det följande behandlas energiskatten och dess olika 
komponenter. När energiskatten infördes på 1950-talet 
var syftet att intäkterna av den bl. a. skulle användas för 
upprustning av landsbygdens elnät och för utbyggnaden 
av kärnkraften. Energiskatten i dess nuvarande utform-
ning motiveras av bl.a. miljöpolitiska och näringspoli-
tiska skäl. Under 1990-talet har energibeskattningens 
miljöprofil förstärkts.

Bränslen beskattas på flera sätt
På de bränsleslag som uppräknas i 5.13 tabell utgår 
energi- och koldioxidskatt samt, om bränslet innehåller 
svavel, svavelskatt. Den allmänna principen är att skatt 
skall utgå på allt bränsle som används till uppvärmning 
eller för motordrift. Biobränslen och torv för uppvärm-
ningsändamål undantas dock normalt från energi- och 
koldioxidskatt. Undantaget gäller inte råtallolja som 
fr.o.m. 1999 påförs energiskatt, trots att sådan olja är 
att betrakta som biobränsle (se särskilt avsnitt).    

Koldioxid- och svavelskatt beräknas utifrån kol- 
respektive svavelinnehållet i bränslet. Energiskatten ut-
går med ett bestämt belopp per vikt- eller volymenhet. 
Skattesatserna för energiskatt är inte proportionella 
mot energivärdet. Högst skatt har oljeprodukter med 
cirka 7,5 öre per kWh och lägst är skatten på gasol 
med drygt 1 öre per kWh. Kol har en energiskatt mot-
svarande drygt 4 öre per kWh. Skillnaderna avspeglar 
den ambition som finns att styra över energianvänd-
ningen till mera miljövänliga bränslen. Energiskatten på 
oljeprodukter är differentierad beronde på användning. 
Dieselolja som används för fordonsdrift beskattas med 
en förhöjd skattesats jämfört med olja avsedd för upp-
värmning. 

Sedan 1994 differentieras energiskatten på bensin 
efter en särskild miljöklassning. Klassindelningen grun-
dar sig på bl.a. bensinens innehåll av vissa kemiska 
ämnen och förbränningsegenskaper. Den bensin som 
vid införandet av differentieringen fanns på marknaden 

3) SOU 1997:11, s 128. 

delades in i miljöklasserna 2 och 3 samt övrig bensin, 
där miljöklass 2 hade högst miljökrav och samtidigt 
medförde lägst beskattning. För att uppfylla kraven 
för miljöklass 2 fordrades bl.a. att bensinen var blyfri. 
Under 1993/94 hade en ny bensin som uppfyllde kraven 
för denna miljöklass introducerats på marknaden. Denna 
bensin utgjorde två år senare 97 procent av den totala 
volymen. Bensin med blyinnehåll marknadsförs inte 
längre på den svenska marknaden.3 

Den 1 januari 2000 infördes en ny miljöklass för 
bensin, miljöklass 1. Den totala skattesatsen exklusive 
moms för bensin som uppfyller kraven för denna miljö-
klass uppgår till 4,47 kr per liter, vilket är 3 öre mindre 
per liter än bensin i miljöklass 2.

Även olja som används för drift av motorfordon 
(dieselolja) är indelad i miljöklasser. Den sammanlagda 
energi- och koldioxidskatten för dieselolja höjdes 
med sammanlagt 27 öre per liter den 1 januari 2000. 
Den totala energiskatten för en liter dieselolja, 
miljöklass 1, uppgår därefter till 2,92 kr. Vid samma 
tidpunkt togs differentieringen av skatten på naturgas, 
metan och gasol bort. Tidigare var beskattningen för 
dessa bränslen högre om de användes för fordonsdrift 
än vid uppvärmning. Skatten är numera enhetlig och har 
generellt sänkts till den lägre nivån. 



113

Lägre skattesatser för vissa användare 
För företag inom tillverkningsindustrin och växthusnä-
ringen är skatten på andra bränslen än bensin och die-
selolja för drift av fordon reducerad. För dessa företag 
utgår ingen energiskatt medan koldioxidskatten är redu-
cerad till hälften av annars gällande skatt (5.14 Tabell). 
Den som är registrerad som skattskyldig får reduktionen 
genom avdrag i deklarationen. Övriga får antingen mot 
försäkran till leverantören direkt köpa bränslet till ett 
pris där hänsyn tagits till den reducerade skatten eller 
ansöka om återbetalning. 

För den energiintensiva industrin finns möjligheter 
till ytterligare nedsättning av koldioxidskatten som utgår 
på det bränsle som används i tillverkningsprocessen. 
Sådan nedsättning medges, efter ansökan till beskatt-
ningsmyndigheten, om koldioxidskatten överstiger en 
viss andel av de framställda produkternas försäljnings-
värde.4  

4) Överstiger den koldioxidskatt som belastar ett företag inom dess näringar 0,8 % av försäljningsvärdet får det överskjutande skattebeloppet sättas 
ner till 24 %. Möjligheterna till nedsättning begränsas dock av EU:s minimiskattesatser för vissa mineraloljor.

Skatt på råtallolja infördes 1999
Den 1 januari 1999 infördes en ny skatt på råtallolja 
som används för uppvärmning. Råtallolja är en bipro-
dukt vid framställningen av pappersmassa. Den olja som 
framalstras används i första hand inom den kemiska 
förädlingsindustrin som råvara, men den kan även 
användas som bränsle vid uppvärmning. Så länge oljan 
var obeskattad var det ekonomiskt fördelaktigt att 
bränna den, vilket fick till följd att priserna drevs upp. 
För att förhindra de problem som prisökningarna med-
förde för den kemiska industrin infördes energiskatt på 
råtallolja som används för uppvärmning. Skatten mot-
svarar den sammanlagda energi- och koldioxidskatt som 
tas ut på lågbeskattad eldningsolja.      
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Skatt på elkraft differentierad
Elektrisk kraft beskattas vid leverans till slutanvändare. 
Skatten är differentierad beroende på var i landet den 
konsumeras och, i likhet med energiskatten på bräns-
len, vem som konsumerar den. I de tre nordligaste länen 
samt ett antal uppräknade kommuner i andra län är 
energiskatten på elkraft reducerad (se anmärkning till 
5.15 Tabell). För elkraft som förbrukas inom industri 
och växthusnäring utgår inte någon energiskatt. Från 
och med 1 januari 2000 höjdes energiskatten för el gene-
rellt med 1,1 öre per kWh.  

Utöver den energiskatt som tas ut i användarledet 
vid konsumtion utgår även produktionsskatt på elkraft 
som produceras i kärnkraftverk. Tidigare utgick skatten 
med 2,7 öre per kilowattimme. Från och med första juli 
2000 har denna skatt ersatts av en fast skatt som 
bestäms utifrån kärnkraftsreaktorns effekt. Den fasta 
skatten utgår med 5 514 kr per megawatt och månad. 

Tidigare betalades även en produktionsskatt på 
elkraft från vattenkraftverk. Denna ersattes 1997 av en 
särskild fastighetsskatt (se kapitel 4).

Något om finansieringen av kärnavfallssfonden
Utöver produktionsskatten betalar den som producerar 
elkraft i kärnkraftverk en obligatorisk avgift som utgår 
med ett visst belopp per kilowattimme producerad 
elkraft. Avgiften varierade under 1999 mellan 0,6 och 
1,3 öre per kilowattimme. Avgiften går till uppbygg-
naden av en statlig fond. Medlen i fonden ska täcka 
kostnaderna för hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle, avveckling och rivning av reaktoranlägg-
ningar samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vid 
utgången av 1999 fanns 23 miljarder kronor i fonden.5  

Reducerad skatt även för jordbruk
Ovan beskrivna reduktion av energi- och koldioxidskat-
ten på bränslen samt av energiskatten på elkraft gäller 
fr.o.m. 1 juli 2000 även yrkesmässig jord-, skogs- och 
vattenbruks-verksamhet. Reduktionen erhålls genom 
återbetalning efter ansökan, under förutsättning att 
beloppet uppgår till minst 1 000 kr det kvartal ansökan 
avser.        

Olja och el används mest
Oljeprodukter och el står vardera för drygt 30 procent 
av den slutliga energianvändningen på drygt 390 Twh. 
Övriga energislag har mindre betydelse. Bostäder och 
service samt industrin förbrukar ungefär lika mycket 
energi, nästan 40 procent var av den totala förbruk-
ningen. För bostäder är el det viktigaste energislaget 
medan industrin använder nästan lika mycket biobräns-
len som el. Nästan all energianvändning inom transport-
sektorn kommer från oljeprodukter.

5) Statens kärnkraftsinspektion.
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50 miljarder i energiskatter 1999
Energiskatterna inbringade sammanlagt 50 miljarder 
kr under 1999, varav större delen hänförde sig till skat-
ter på bensin och olja (5.17 Tabell). Transportsektorn 
som står för den största förbrukningen av oljeprodukter 
svarar alltså för en stor del av skatteuppbörden. 

Av de olika skatteslagen svarar den allmänna ener-
giskatten för cirka 37,5 miljarder kronor, eller drygt 
74 procent, av den totala energiskatten. Koldioxid-
skatten uppgår till totalt 13 miljarder kronor, vilket 
motsvarar drygt 25 procent av totaluppbörden. Svavel-
skatten, vilken uppgår till totalt 103 miljoner kronor, 
motsvarar endast 0,2 procent av den totala energi-
skatten.    
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5.3.3 Skatt på alkoholdrycker och tobak
Beskattningen av ”njutningsmedel” såsom alkoholhal-
tiga drycker och tobaksvaror har både folkhälsopolitiska 
och statsfinansiella syften. Beskattningen av alkohol 
och tobak går så långt tillbaka i tiden som slutet av 
1500-talet respektive mitten av 1600-talet.

Alkoholhalten bestämmer skattesatsen
Skattesatsen för alkoholhaltiga drycker är relaterad till 
alkoholhalten (5.20 Tabell). För exempelvis etylalkohol 
(sprit) är skattesatsen 501,41 kr per liter ren alkohol 
(100 volymprocent). Nämnas kan att för spritdrycker 
som tas in för privat bruk från annat EU-land (utöver 
viss frikvantitet) tas skatt ut med 196 kr per liter (ej 
omräknad volym). 

Tobaksskatten består av två komponenter
Tobaksskatten på cigaretter består i motsats till övriga 
punktskatter av två komponenter, en fast styckeskatt 
per cigarett och en procentandel av detaljhandelspriset 
inklusive moms. Under 1997 höjdes skatten två gånger 
med sammanlagt över 50 procent. Skälen för höjning-

arna var främst allmän finansiering av statsbudgeten. 
Dessutom angavs folkhälsoskäl samt att Sverige ännu 
inte uppnått miniminivån på cigarettskatt inom EU. 
Miniminivån är 57 procent av detaljhandelspriset, en 
nivå som i princip alla EU-länder uppnått. Efter den 
andra höjningen den 1 augusti 1997 uppgick tobaks-
skatten i Sverige till ca 55,6 procent av priset (se tabell 
5.21). 

Enligt de ursprungliga prognoserna skulle höjningen 
av skattesatserna för tobak leda till en ökning av intäk-
terna av tobaksskatten. I själva verket skulle det slutliga 
utfallet för 1997 kraftigt understiga de förväntade intäk-
terna. Vid stora prisändringar, i detta fall till följd av 
skattesatsändringar, påverkas efterfrågan på den beskat-
tade varan. Enligt beräkningar av dåvarande Riksrevi-
sionsverket är priselasticiteten för tobak omkring -1 
eller lägre, d.v.s. en procents höjning av priset leder 
till en procents minskning i efterfrågan. I det här fallet 
ersattes med all sannolikhet de beskattade volymerna 
av cigaretter med obeskattade cigaretter till följd av 
ökad smuggling och gränshandel. För att förhindra en 
ökad smuggling med åtföljande inslag av organiserad 
brottslighet sänktes tobaksskatten den 1 augusti 1998. 
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Samma skattesatser gäller fortfarande 2000. Tobaks-
skatten utgör cirka 50 procent av priset (5.24 Tabell). 
Sverige är under en övergångsperiod undantaget mini-
minivån inom EU på 57 procent. 

Enligt Finansdepartementet har den sänkta tobaks-
skatten lett till en ökad konsumtion av beskattade ciga-
retter, dels inom landet, dels via en ökad gränshandel. 
Intäkterna från tobaksskatten blev 0,4 miljarder kronor 
högre 1999 än vad som beräknades i budgetproposi-
tionen.

Försäljningen av alkohol ökade mellan 1998 och 1999
Förekomsten av illegal tillförsel av alkohol och tobak, 
antingen genom illegal införsel (smuggling) eller illegal 
sprittillverkning (hembränt) gör att det är svårt att 
exakt redovisa de förbrukade kvantiteterna av dessa 
varor (för en utförligare redogörelse av detta se avsnitt 
9.4.2). Den offentliga statistiken visar naturligtvis endast 
de beskattade kvantiteterna som säljs av Systembolaget 
eller på restaurang (5.22 Tabell). Av den statistiken 
framgår att den beskattade försäljningen av spritdrycker 
minskat kraftigt sedan slutet av åttiotalet. De senaste 
årens försäljning är cirka 40 procent lägre än 1988 års 
försäljning. Den successiva minskning som kunnat note-
ras under hela perioden bröts dock av en treprocentig 
ökning i försäljningen mellan 1998 och 1999. Försälj-
ningen av vin och starköl har dock ökat kraftigt under 
den aktuella perioden. Vinförsäljningen har sedan 1988 
ökat med 37 procent och starkölsförsäljningen med 47 
procent. Mellan 1998 och 1999 ökade vinförsäljningen 
med 9 procent och starkölsförsäljningen med 12 pro-
cent. Försäljningen omräknad till 100 procent alkohol 
ökade mellan 1998 och 1999, i motsats till de närmast 
föregående åren. 
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5.3.4 Skatt på fordon
Fordonsbeskattningen har i likhet med andra punktskat-
ter utformats med hänsyn till fiskala och andra skäl, i det 
här fallet miljö- och trafiksäkerhetsskäl. Totalt omfat-
tar fordonsbeskattningen ett antal skatter och avgifter 
på försäljning, innehav, registrering och skrotning av 
fordon. Användningen av fordon beskattas genom ener-
giskatterna på bensin och diesel (se tidigare avsnitt). Den 
totala vägtrafikbeskattningen består sålunda av skatter 
på fordon och deras drivmedel. 

Fordonsskatten betalning 
för rätten att trafikera allmän väg
Den årliga fordonsskatten på innehav av fordon inför-
des redan 1922. Genom skatten skulle fordonsägarna 
få svara för den kostnad för vägunderhåll och vägför-
störing som fordonen orsakade. Under många år var 
också fordonsskatten specialdestinerad för detta ända-
mål. Numera kan fordonsskatten ses som en betalning 
för rätten att trafikera allmän väg. Fordonsskatten tas 
ut med belopp som varierar med bl. a. fordonsslag, 
fordonsvikt, drivmedelsslag och antal hjulaxlar (last-
bilar m. fl.). 

Den senaste skattehöjningen för personbilar inträf-
fade den 1 oktober 1996, då fordonsskatten höjdes med 
50 procent för alla personbilar utom dieseldrivna bilar 
av årsmodell 1994 eller senare. För de senare begränsa-
des höjningen till 15 procent. Höjningarna motiverades 
med att försäljningsskatten på personbilar slopades (se 
nedan). För t. ex. bensindrivna personbilar med tjänste-
vikt 1201 - 1300 kg, vilket är medianvikten för dessa 
bilar enligt bilregistret, är fordonsskatten 1 181 kr. 

Sedan år 1980 gäller att fordonsskatten på person-
bilar är nedsatt i vissa glesbygdskommuner. Nedsätt-
ningen, som har uppgått till 384 kr sedan år 1988, 
gjordes för att kompensera personbilstrafiken i glesbygd 
med dess längre genomsnittliga körsträckor för en höj-
ning av den dåvarande bensinskatten.  

Mellan åren 1974 och 1993 utgick en särskild s.k. 
kilometerskatt på dieseldrivna fordon. Avskaffandet 
av kilometerskatten medförde att fordonsskatten på 
personbilar differentierades efter drivmedelsslag. För 
dieselbilar är fordonsskatten avsevärt högre än för ben-
sinbilar, vilket motiveras av att diesel är ett drivmedel 
som är lägre beskattat än bensin. Vidare är fordonsskat-
ten för dieselbilar av 1994 års modell eller senare högre 
än för äldre årsmodeller. För t.ex. en dieseldriven per-
sonbil av 1994 års modell eller senare med tjänstevikt 
1 501-1 600 kg är fordonsskatten 6 228 kr. För en 
bensinbil med samma vikt är fordonsskatten 1 628 kr.

I budgetpropositionen hösten 2000 föreslås att diffe-
rentieringen av fordonskatten mellan dieselbilar av olika 
årsmodell tas bort, så att bilar av äldre modell beskattas 
med samma belopp som yngre.

Fordonsskatten höjd för bussar 
och sänkt för miljövänliga personbilar
Fordonsskatten för dieseldrivna bussar med en skat-
tevikt över 3 500 kg höjdes fr.o.m. 1 januari 2000. 
Numera viktdifferentieras skatten på samma sätt som 
redan sker för tunga lastbilar, d.v.s. indelning sker i 

olika skatteklasser beroende på vikt och antalet axlar. 
Detta innebär att fordonsskatten för en dieseldriven buss 
med två axlar och en skattevikt om 16 000 kg uppgår  
till 14 684 kr. Innan skattehöjningen uppgick fordons-
skatten för samma buss till 1 545 kr.    

En skattelättnad om 3 500 kr som avräknas från 
fordonsskatten, har införts för fordon som uppfyller de 
nya avgaskraven i miljöklass 1 och som registreras i 
bilregistret under år 2000. Skattelättnaden omfattar 
personbilar och bussar som har en tjänstevikt av högst 
2 470 kg samt lastbilar med en tjänstevikt av högst 
1 275 kg. Om ett sådant fordon registreras under år 
2001 är skattelättnaden 1 500 kr.

För personbilar och bussar som har en tjänstevikt 
som överstiger 2 470 kg, men som har en högsta total-
vikt på 3 500 kg, och lastbilar med tjänstevikt över 
1 275 kg, men med en högsta totalvikt på 3 500 kg, är 
skattelättnaden 3 500 kr om fordonen registreras i bil-
registret under år 2001. Om registreringen sker under 
år 2002 sänks skattelättnaden till 1 500 kr.

Vägavgift för tyngre fordon
En vägavgift för tyngre fordon som trafikerar det svenska 
vägnätet infördes den 1 februari 1998. Avgiften gäller 
för lastbilar och lastbilsekipage med en totalvikt på 
minst 12 ton. För år 2000 är vägavgiften för fordons-
kombinationer med högst tre axlar 6 556 kr, för kombi-
nationer med fler axlar 10 928 kr. I motsvarande mån 
är fordonsskatten sänkt för dessa lastbilar. Avgifterna 
ingår i ett europeiskt system, Eurovinjettsystemet, med 
för närvarande sex länder anslutna: Belgien, Danmark, 
Luxemburg, Nederländerna, Tyskland och Sverige. Bevis 
på betald vägavgift ger rätt att trafikera vägarna i alla 
anslutna länder.

1999 såldes 192 000 vägavgiftsbevis till utländska 
lastbilar för totalt 23 mkr. Medlemsländerna i Eurovin-
jettsystemet stod för en liten del, drygt 500 tkr. Lastbilar 
från Norge och Finland betalade 8,5 resp. 6,0 mkr.

Försäljningsskatt på bussar, lastbilar och motorcyklar
Försäljningsskatten på motorfordon härstammar från 
1950-talet och var från början ett slags investerings-
avgift i syfte att hämma bilismens snabba utveckling. 
År 1991 infördes ett miljöklassystem i syfte att styra 
införandet av fordon med bättre miljöegenskaper. Enligt 
direktiv från EU får emellertid ekonomiska styrmedel av 
typ försäljningsskatt inte användas, varför differentie-
ringen efter miljöklass avskaffades nästan helt efter EU-
inträdet. I syfte att stimulera en förnyelse av den svenska 
bilparken slopades försäljningsskatten på personbilar år 
1996. I samband med detta höjdes fordonsskatten på 
personbilar. I samband med att avgaskraven skärptes 
den 1 oktober 1998 avskaffades försäljningsskatten för 
tunga fordon helt. Försäljningsskatt på motorfordon tas 
ut på bussar, lastbilar och motorcyklar när de införs 
i bilregistret för första gången. Skattskyldiga är tillver-
kare och importörer (inkl. privatimportörer).

I budgetpropositionen hösten 2000 föreslås att för-
säljningsskatten avskaffas även för bussar, lastbilar och 
motorcyklar.
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Den miljörelaterade skrotningsavgiften
Skrotningsavgiften infördes år 1975 och var en av de 
första miljörelaterade avgifterna i Sverige. Avsikten med 
avgiften är att stimulera till skrotning av gamla bilar 
genom auktoriserade bilskrotare och undvika att de 
lämnas i naturen. I Sverige redovisas skrotningsavgiften 
utanför statsbudgeten på en särskild fond, Bilskrotnings-
fonden, som förvaltas av Vägverket. Avgiften till fonden 
är 700 kr medan premien till bilägaren är 500 kr. 
Behållningen på fonden uppgick vid slutet av 1999 till 
894 mkr. Skrotningsavgiften kan trots namnet i viss 
mening betraktas som en skatt. I andra länder finansie-
ras skrotningen genom en skattereduktion vid köp av 
nytt fordon. 
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5.3.5 Skatt på import
Sedan Sveriges inträde i EU år 1995 tas tull och import-
avgifter bara ut på import från tredje land, d.v.s. länder 
utanför EU. Tull utgör tillsammans med särskilda jord-
brukstullar och sockeravgifter vad som brukar benäm-
nas EU:s traditionella egna medel. De i Sverige och 
andra medlemsstater erlagda tullarna överförs till EU 
efter avdrag med 10 procent för kostnaderna för upp-
börden. I regel utgår tull som värdetullar, d.v.s. med en 
viss procentandel av varans värde. Endast vissa varor är 
belagda med specifika tullar som utgår efter kvantitet.

Import från EU tullfri
I motsats till andra skatter, där intäkterna varierar mer 
eller mindre proportionellt med skattebaserna, finns 
inga sådana samband vad gäller tullmedlen. Till följd av 
successiva sänkningar av tullsatserna har tulluppbörden 
i stort sett varit konstant under årens lopp samtidigt som 
importen har ökat. En mycket stor del av importen till 
Sverige sker från andra EU-länder och belastas således 
inte med tull (5.30 Tabell).

5.3.6 Övriga punktskatter
Övriga punktskatter svarar för endast en till två pro-
cent av den totala punktskatteuppbörden och består 
främst av skatt på vissa tjänster, som skatt på annonser 
och reklam, skatt på spel och lotteriskatt. Lotteriskatten 
redovisas bland inkomstskatterna i statsbudgeten.

Skatt på annonser och reklam 
finansierar stödet till dagspressen
Skatt på annonser och reklam infördes i början på 
1970-talet för att finansiera en ökning av det statliga 
stödet till dagspressen samt för att få en enhetlig beskatt-
ning av annonser och reklam. Skatten tas ut på annons 
som är avsedd att offentliggöras i landet. Skattesatsen 
för annons i allmän nyhetstidning är fyra procent av 
beskattningsvärdet och i övriga fall elva procent. Skatt-
skyldig är den som yrkesmässigt offentliggör reklam 
eller annons. Som framgått ovan är antalet registrerade 
skattskyldiga för skatt på annonser och reklam väsent-
ligt större än för någon annan punktskatt.

Den 1 januari 1999 avskaffades den del av skatten 
som avsåg reklamtrycksaker. Anledningen var svårighe-
ter i tillämpningen och kontrollen av skatten på annon-
ser och reklam. Till följd av lagändringen avregistrerades 
763 skattskyldiga. Skattebortfallet beräknades till 208 
miljoner kronor. Skatteuppbörden från skatt på annon-
ser och reklam var 1999 1 037 mkr. Reklam i andra 
medier, främst TV, radio och databaser, beskattas inte.

Skatt på spel för roulett och varuspelsautomater
Skatt på spel erläggs sedan år 1973 av dem som har 
tillstånd att anordna roulettspel enligt lotterilagen. Till 
och med 1994 fanns det en skatt även på bingospel. När 
denna del av skatten slopades halverades intäkterna av 
spelskatten. Skatten på roulettspel utgår med ett visst 
belopp som är beroende av antalet spelbord. För t. ex. 
tillstånd som innebär rätt till spel på ett spelbord är 
beloppet 2 000 kr för varje månad. Fr.o.m. den 1 juli 
1998 beskattas även varuspelsautomater med 1 500 
kronor per automat och månad. År 1999 fanns det 550 
skattskyldiga som betalade spelskatt.
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Lotteriskatten består av tre delar
Lotteriskatten redovisas som redan nämnts bland övriga 
inkomstskatter. Lotteriskatten ersatte år 1992 lotteri-
vinstskatten och totalisatorskatten. Samtidigt infördes 
skatt på vinstsparande. Skatten består sålunda av tre 
delar: lotterivinstskatt med 20 procent av vinstens värde 
av äldre premieobligationer, lotteriskatt med 36 procent 
av behållningen i svenskt lotteri när vinsten utgörs av 
pengar samt skatt på vinstsparande med 30 procent av 
vinsten i vinstsparande som anordnas av bank eller spar-
kassa. 

Utöver lotterivinstskatt redovisas i statsbudgeten 
överskott av spelverksamhet – typ vadhållningar, num-
mertävlingar och lotterier – som anordnas av AB Svenska 
Spel. Bolaget bildades den 1 juli 1996 genom samman-
slagning av de båda statliga bolagen Svenska Penning-
lotteriet AB och AB Tipstjänst. Eftersom bolaget är 
befriat från lotteriskatt skall det istället redovisa inkom-
sterna av sitt överskott till staten. I motsats till AB 
Systembolaget räknas inte AB Svenska Spel som ett 
”skattemonopol” och deras överskott inkluderas därför 
inte bland punktskatterna.
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I bevillningsförordning 1810 infördes 
för första gången skyldighet att avge skriftlig självdeklaration. 

Den skulle innehålla i huvudsak samma uppgifter 
som lämnades vid mantalsskrivningen, samt en summarisk 

uppgift om den skattskyldiges hela behållna inkomst 
för det föregående året. 

Någon rätt för taxeringsmännen att kontrollera på annat 
sätt än genom jämförelse med mantalslängden och eventuellt 

erhållna upplysningar fanns inte.


