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Skatteverket har inte några invändningar mot att förslagen införs men vill lämna följande 
förslag till ändringar.   

Även leveranser för proviantering till en tillståndsinnehavare från registrerade avsändare i ett 
annat EU-land och lagerhållare kan ske under uppskovsförfarande. Även sådana leveranser 
bör omfattas av kravet på bokföring. Skatteverket förslår att 6 § andra strecksatsen i 
förslaget1 kompletteras med registrerade avsändare i andra EU-länder och lagerhållare.  

Tillståndshavare behöver inte längre vara registrerade varumottagare för att ta emot 
punktskattepliktiga varor under uppskovsförfarande från annat EU-land (se prop. 
2010/11:48). Skatteverket föreslår därför att bokföringsskyldigheten avseende varor som 
tagits emot i egenskap av registrerad varumottagare stryks. 

Även registrerade avsändare i andra EU-länder samt lagerhållare som levererar unionsvaror 
som provianteras bör omfattas av 7 § och därmed få kvitto. Skatteverket föreslår att 7 § 
kompletteras så att detta framgår.  

Skatteverket föreslår att 2, 6 och 7 §§ utformas på följande sätt: 

2 § I denna författning avses med 

tillståndshavare: den person som har beviljats ett tillstånd till proviantering för viss tid eller 
visst tillfälle, 

leverantör: upplagshavare i Sverige eller annat EU-land, registrerad avsändare i annat EU-land 
eller lagerhållare. 

6 § andra strecksatsen 

---det framgår i vilka mängder varor av det slag som tillståndet avser har tagits emot från 
respektive leverantör. 

                                                 
1 Ändringar i Tullverkets föreskrifter om proviantering av fartyg och luftfartyg, STY 2018-324 
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7 §  

Leverantör som levererar unionsvaror som provianteras med stöd av ett tillstånd enligt 
denna författning ska få ett kvitto. Det är tillståndshavaren som är skyldig att se till att 
leverantören får detta kvitto. Kvittot ska vara utfärdat av behörig företrädare och ska visa 
datum för mottagandet, vilka varor och i vilken mängd dessa varor tagits emot. Kvittot ska 
förvaras av leverantören och en kopia av kvittot ska behållas av tillståndshavaren. 

 

 


