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Ny lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
Bakgrund
Riksdagen har den 8 juni 1998 antagit en ny lag om särskild skattekontroll av
torg- och marknadshandel m.m. (prop. 1997/98:100, SkU 28). Lagen träder
ikraft den 1 juli 1998. Lagen bygger på en promemoria som
Riksskatteverket (RSV) upprättade februari 1995 och som överlämnades till
skatteflyktskommittén (SOU 1997:86) för utredning och överväganden. Syftet
med lagen är att underlätta skattekontrollen av den tillfälliga handeln. Lagen
berör kommunerna i egenskap av platsupplåtare. Eftersom lagen ännu inte
har kommit ut från trycket bifogas i bilaga till detta cirkulär regeringens
förslag till lagtext. Regeringens förslag har antagits utan ändringar.
Med torg- och marknadshandel avses i den nya lagen all handel med undantag för sådan handel som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa. Lagen är alltså tillämplig
vid försäljning som sker från gator, torg, marknader, mässor och tillfälligt
utnyttjade lokaler oavsett om försäljningen bedrivs inomhus eller utomhus.
Försäljningen behöver inte ske yrkesmässigt. Vad som säljs saknar också
betydelse.

Platsupplåtarens skyldigheter
Med platsupplåtelse avses den civilrättsliga upplåtelsen t.ex. mellan en
markägare och en försäljare. I fråga om upplåtelse av offentlig plats som
kräver polisens tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617) skall således
polisen inte betraktas som platsupplåtare.
Platsupplåtaren skall föra anteckningar över de som har fått tillstånd att bedriva torg- och marknadshandel. Anteckningarna skall innehålla uppgift om
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namn, personnummer, adress och telefonnummer samt beträffande juridiska
personer uppgift om firma och organisationsnummer. I förarbetena påtalas
att det även är naturligt att det av anteckningarna framgår vilken plats som
upplåts och för vilken tid platsen upplåts. Anteckningsskyldigheten gäller
oavsett om den som vill få en plats upplåten till sig avser att själv bedriva
torg- eller marknadshandel eller att hyra ut platsen i andra hand. Det spelar
heller ingen roll om platsupplåtaren är ägare till den aktuella platsen eller om
denne upplåter platsen i andra hand. Anteckningsskyldigheten gäller
oberoende av om ersättning utges för upplåtelsen.
Uppgifterna skall bevaras i sju år. Om den som platsen upplåts till istället
överlämnar kopia av F-skattebevis behöver platsupplåtaren inte göra anteckningar. Det bör noteras att platsupplåtaren inte ges någon befogenhet att
kontrollera lämnade uppgifter mot en legitimationshandling. Upplåtaren får
ta uppgiftslämnarens uppgifter för goda.

Vite, kontrollavgift, revision och kontrollbesök
Skattemyndigheten får vid vite förelägga platsupplåtaren att lämna ut de
uppgifter som omfattas av platsupplåtarens anteckningsskyldighet. Skattemyndigheten får besluta om revision hos platsupplåtaren för att kontrollera
att denne fullgjort sina skyldigheter. Beslut om revision och kontrollbesök
samt vite får inte överklagas. Om platsupplåtaren brister i sina skyldigheter
skall en kontrollavgift på 2 000 kr påföras för varje upplåtelsetillfälle. Med
upplåtelsetillfälle avses varje tillfälle då en viss plats för torg- och marknadshandel upplåts till en viss person. Platsupplåtaren skall befrias från avgiften
om det framstår som oskäligt att ta ut den. Ett beslut om kontrollavgift kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av förbundsjuristerna Kent
Jansson, tfn 08 – 772 44 25 och Irene Reuterfors-Mattsson, tfn 08 – 772 44 48.
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