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Ärende Skatt på flygbensin

Maa nya lagen om skatt på flygbensin och de möjligheter den ger för
skattefrihet för vissa kvantiteter har vi för avsikt att informera flygplanägare i
klubben om möjligheterna.
På rekommendation av vår leverantör , Hjelmco Oil AB, översänder vi brevtext, som ska ge flygplanägarna information i ärendet.Se bifogat.
För att vi ska veta om informationen är adekvat, ber vi om Ert snara
utlåtande.
Mvh
Landskrona Flygklubb
Jan Hansson
v.kassör
Landskrona 20080515

Till ägare av egna flygplan.

Inför kommande skatt på flygbensin finns en del att ta hänsyn
till.
1. Nya Lagen som ska reglera skatt på flygbensin kommer att tillåta att
ett flygplans tankar fylls upp utan att skatt behöver erläggas.
Rekommendatíonen är alltså att varje flygplanägare ser till att flygplanet
är fulltankat den 30/6.
2. Varje fysisk eller juridisk person som innehar godkännande som skattebefriad
förbrukare äger därtill rätt att skattefritt inneha 1000 liter flygbensin den 1/7-08
för senare skattefri förbrukning.
Den skattefria kvantiteten kan fortsatt förvaras i konsignation i tankanläggningen
för succesivt uttag.
3. De som önskar utnyttja möjligheten under pkt 2 skall anmäla sitt
intresse
senast den 10/6. Våra möjligheter att tillmötesgå era önskemål beror på tillgången
(lagersituationen). Först till kvarn måste gälla.

4. För den ökade administrationen kommer ett påslag att göras på
literpriset.
5. Faktura förfallen till betalning 30/6 kommer att utställas på inköpt
kvantitet
för att styrka att överlåtelse skett.
6. Kopia på Skatteverkets godkännande skall överlämnas om så inte redan skett.
7. Klubben kan ej påtaga sig något ekonomiskt ansvar för oförutsedda händelser
typ stöld, brand, ofrivilliga utsläpp, skador/fel på anläggning, och liknande.
8. Allt under förutsättning att tillämpningen av Lagen och Skatteverkets tolkning
blir som det i dagsläget ser ut.

----- Original Message ----Från: Erik L Eriksson
To: Jan Hansson
Sent: Wednesday, May 21, 2008 12:37 PM
Subject: Ang. Skatt på flygbensin

Dnr. 33684-08/714
Hej!
Skatteverket har läst igenom er skrivelse med anledning av kommande lagerskatt på flygbensin och
har inga invändningar mot innehållet i denna.
Med vänlig hälsning
Erik Eriksson
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Skatteverket
Storföretagsskattekontoret
771 83 Ludvika
Telefon vx 0771-778 778
Fax 0240-10340
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