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Föredragande: 
statsrådet Andersson 
 
Ärende:  
 
1 
Anmälan till proposition 
Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av 
rätten till bistånd för vissa utlänningar 
Fi2016/          /BATOT 
 

 

2  
Utfärdande av lagar (rskr. 2015/16:161) 
 

 

a) tullag 
b) lag om ändring i lagen (1959:590) om 
gränstullsamarbete med annan stat 
c) lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på 
annonser och reklam 
d) lag om ändring i lagen (1985:146) om 
avräkning vid återbetalning av skatter och 
avgifter 
e) lag om ändring i mervärdesskattelagen 
(1994:200) 
f) lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet 
från skatt vid import, m.m. 
g) lag om ändring i lagen (1994:1563) om 
tobaksskatt 
h) lag om ändring i lagen (1994:1564) om 
alkoholskatt 
i) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi 
j) lag om ändring i lagen (1995:439) om 
beskattning, förtullning och folkbokföring under 
krig eller krigsfara m.m. 
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k) lag om ändring i lagen (1996:701) om 
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot 
ett annat land inom Europeiska unionen 
l) lag om ändring i lagen (1998:506) om 
punktskattekontroll av transporter m.m. av 
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 
m) lag om ändring i lagen (1999:445) om 
exportbutiker 
n) lag om ändring i lagen (1999:446) om 
proviantering av fartyg och luftfartyg 
o) lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 
p) lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff 
för smuggling 
q) lag om ändring i lagen (2001:185) om 
behandling av uppgifter i Tullverkets 
verksamhet 
r) lag om ändring i lagen (2005:787) om 
behandling av uppgifter i Tullverkets 
brottsbekämpande verksamhet 
s) lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 
Fi2016/00871/S3 (delvis) 
 
3 
Beslut om förordningar 
 

 

a) tullförordning 
b) förordning om ändring i 
mervärdesskatteförordningen (1994:223) 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2000:3) om gränstullsamarbete med Finland 
d) förordning om ändring i förordningen 
(2000:604) om gränstullsamarbete med 
Danmark 
e) förordning om ändring i förordningen 
(2001:646) om behandling av uppgifter i 
Tullverkets verksamhet 
f) förordning om ändring i förordningen 
(2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge 
g) förordning om ändring i förordningen 
(2007:782) med instruktion för Tullverket 
h) förordning om ändring i förordningen 
(2010:173) om alkoholskatt 
i) förordning om ändring i förordningen 
(2010:177) om tobaksskatt 
j) förordning om ändring i förordningen 
(2010:178) om skatt på energi 
Fi2016/         /S3 
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4 
Lagrådsremiss 
Förstärkt konkurrens på lika villkor i 
kontantbranschen 
Fi2015/00861/S3 (delvis) 
Fi2016/         /S3 (delvis) 
 

 

 


