
Punktskattebesök
Det här är en översiktlig information om bestämmelserna om punktskattebesök.  

Texten vänder sig till dig som är godkänd som upplagshavare enligt lagen om  

alkoholskatt, lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi.
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samt granska innehållet i denna. Besöket ska genom-
föras så att din verksamhet inte hindras i onödan. 

Undantagande av handlingar
Om du vill att en viss handling inte ska granskas under 
punktskattebesöket ska du tala om detta för besökshand-
läggaren. Om besökshandläggaren ändå vill granska 
handlingen måste du lämna in en begäran om undantag 
till Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten tar 
sedan ställning till om din begäran ska accepteras eller 
inte. 

Förvaltningsrätten kan besluta att en handling ska 
undantas från granskning om 

• den inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångs-
balken (det gäller t.ex. handlingar som kan antas inne-
hålla uppgifter som exempelvis advokater eller läkare 
har anförtrotts i sin yrkesutövning och som därför 
omfattas av tystnadsplikt) 

• om handlingen inte omfattas av punktskattebesöket 
• om handlingen har ett så kallat betydande skyddsin-

tresse, som är större än behovet av att den granskas. 

Dina skyldigheter
Under ett punktskattebesök måste du så snabbt som möj-
ligt ge Skatteverket tillträde till skatteupplaget. Skattever-
ket måste även få möjlighet att granska och ta prov på 
varorna och inventera lagret. Du är också skyldig att till-
handahålla lagerbokföringen. Du ska ge Skatteverket 
möjlighet att använda datorer och andra tekniska hjälp-
medel som behövs för att granska lagerbokföringen. 
Alternativt kan du tillhandahålla en kopia av lagerbokfö-
ringen. Skatteverket ska då ha möjlighet att kontrollera att 
kopian stämmer överens med originalbokföringen. 

Om du inte fullgör dina skyldigheter under besöket kan 
Skatteverket förelägga dig att göra det. Ett sådant föreläg-
gande får förenas med vite, vilket innebär att du kan dömas 
att betala det belopp som angetts i föreläggandet.

Efter punktskattebesöket
Efter besöket skriver besökshandläggaren en rapport som 
skickas till dig. Om Skatteverket inte har något att 
anmärka på under besöket framgår detta av rapporten. 

Om Skatteverket skulle ha funnit några brister under 
besöket ska dessa framgå av rapporten. Punktskattebesö-
ket kan i så fall utmynna i att Skatteverket beslutar att 
genomföra en revision eller på annat sätt utreda om du har 
betalat rätt punktskatt. Din fortsatta lämplighet som god-
känd upplagshavare kan då också komma att ifrågasättas. 

Vad är ett punktskattebesök?
Ett punktskattebesök är ett besök där Skatteverket kon-
trollerar att du som är upplagshavare följer de regler som 
du måste följa när du hanterar varor under uppskovsförfa-
randet. Skatteverket kontrollerar bland annat att du han-
terar varorna på rätt sätt och att du har en särskild lager-
bokföring. 

Hos vem kan Skatteverket göra ett 
punktskattebesök?
Skatteverket får göra punktskattebesök hos dig som är god-
känd som upplagshavare enligt någon eller några av lagarna 
om alkoholskatt, tobaksskatt eller skatt på energi. 

Var får punktskattebesöket genomföras? 
Skatteverket får besöka dina godkända skatteupplag. Om 
du antas förvara lagerbokföringen i en annan verksam-
hetslokal, får Skatteverket även besöka den lokalen.

Hur går besöket till? 
Skatteverket skickar i de flesta fall ett beslut om punkt-
skattebesök till dig före besöket. Därefter kontaktar vi dig 
för att komma överens om tid och plats för besöket. I vissa 
fall kontaktar Skatteverket dig inte i förväg. Då får du 
istället beslutet vid punktskattebesöket. Ett beslut om 
punktskattebesök kan inte överklagas. 

Under punktskattebesöket får Skatteverket kontrollera

• att du har ställt en tillräcklig säkerhet för lagring m.m. 
• att du har tagit emot varor som skickats till dig under 

uppskovsförfarandet på dina skatteupplag eller på 
dina föranmälda direkta leveransplatser

• att du har fört in varorna på det skatteupplag som 
angetts det elektroniska administrativa dokumentet 
(e-AD) som avsändaren ska ha utfärdat i EMCS 
(Excise Movement and Control System) 

• att du sänder iväg varor under uppskovsförfarandet på 
det sätt som du har angett i de e-AD som du själv 
utfärdat i EMCS

• att din lagerbokföring uppfyller kraven enligt lag och 
enligt Skatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45).

Skatteverket får granska och ta prov på varor som du har 
i skatteupplaget, inventera lagret, kontrollera att lager-
bokföring finns samt granska innehållet i denna. Skatte-
verket får undersöka lådor, behållare, containrar och 
andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor 
kan antas förvaras. Om besöket sker i en annan verk-
samhetslokal där lagerbokföringen kan antas förvaras, 
får Skatteverket bara kontrollera att lagerbokföring finns 


