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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2001:650) om 
vägtrafikregister 

Utfärdad den 26 april 2018 

Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 a § och bilaga 5 till förordningen 

(2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. 

3 kap. 

6 a §1    Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan 

betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt eller en sådan 

kontrollpunkt som avses i bilaga 2 till den lagen och som inte behövs för att 

ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas, ska gallras omedelbart. 

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018. 

På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 

Jonas Ragell 

(Näringsdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2008:306. 

SFS 2018:269 
Publicerad 
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SFS 2018:269 Bilaga 52 

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av trängselskatt följande 

uppgifter föras in. 

1. Uppgifter om passagen

Den kommun inom vilken passagen skett 

Tidpunkt för passagen 

Skattebelopp för passagetidpunkten 

Betalstation 

Kontrollpunkt 

Registreringsnummer eller beteckning på skylt 

Fordonsslag 

Fordonets vikt 

Fordonets landskod 

2. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter. 

Namn eller firma 

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller 

motsvarande 

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är 

folkbokförd, annan adress 

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan 

adress 

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter. 

Registreringsnummer eller beteckning på skylt 

Landskod 

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt 

Belopp 

Beslutsdatum 

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning 

Utfärdad betalningsuppmaning 

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten 

Återbetalning 

Undanröjande 

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen 

(2004:629) om trängselskatt 

Användningsförbud 

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden 

om trängselskatt 

2 Senaste lydelse 2014:1565. 
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