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  Avdelning 2 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax 

Box 2203 Slottsgatan 5 036-15 65 00 036-16 19 68 

550 02  JÖNKÖPING 

        

Meddelad i  

 

        Mål nr      3758-03 

  

 

 

KLAGANDE Skatteverket (tidigare Skattemyndigheten i      

Örebro) 

  

  

MOTPART  AA  

 

  

ÖVERKLAGAT 

AVGÖRANDE 

Länsrättens i Örebro län dom den 28 oktober 2003 i mål nr 2445-03 

(se bilaga A) 

 

SAKEN Fordonsskatt m.m. 

 

_______________________________ 

 

Skatteverket yrkar att kammarrätten skall upphäva länsrättens dom och 

fastställa myndighetens beslut att fordonsskatt och vägavgift skall tas ut 

för den 30 maj 2003. Skatteverket anför att Vägverket till kammarrätten 

överklagat länsrättens dom av den 22 augusti 2003 i registerfrågan och att 

denna fråga är avgörande för skatte- och vägavgiftsplikten. 

 

AA bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. 

I hans fall var det inte fråga om att påställning och avställning skulle 

kunna inträffa samma dag. Det var fråga om att han ville annullera på- 

ställningen så att den inte skulle anses ha inträffat. Vägverket medger att 

man kan se vid vilken tidpunkt påställningen skett. Hans samtal till bilre-

gistret för att ställa av fordonet skedde ca tio minuter senare. I hans fall 

rörde det sig om ett misstag och han anser inte att han skall behöva betala 

1 056 kr.    

 

DOMSKÄL 

 

I målet är ostridigt att AA ställt på fordonet med registreringsnummer 

XXX YYY den 30 maj 2003. Någon möjlighet att få en sådan registrering 

annullerad finns inte angiven i fordonsskattelagen (1988:327) eller i lagen 



    Sida 2 

   

 

Mål nr 3758-03 

  

 

 

 

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Fråga blir då i målet 

om någon skatte- och avgiftsplikt föreligger för ett fordon som ställts på 

den 30 maj 2003 och som också befunnits kunna ställas av samma dag 

(Jfr kammarrättens dom denna dag i mål nr 3233-03). Enligt kammarrät-

tens mening kan AA inte undgå att betala fordonsskatt och vägavgift då 

han de facto haft aktuellt fordon påställt del av den 30 maj 2003 (Jfr. Tra-

fikregisterutredningens betänkande SOU 1998:162 s. 326). På grund 

härav skall Skatteverkets yrkande om att fordonsskatt om 35 kr och väg-

avgift om 956 kr skall tas ut bifallas.  

 

DOMSLUT 

 

Med ändring av länsrättens dom fastställer kammarrätten skattemyndig-

hetens beslut den 17 september 2003 att ta ut fordonsskatt med 35 kr och 

vägavgift med 956 kr. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). 

 

 

___________________________________________________________ 

Sten Wahlqvist                        Lennart Velinder                   Evalotta Grip   

                                                 referent       

          

 

   


