
Skatteutskottets betänkande nr 40 år 1973 

Nr 40 

Skatteutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 
1973: 127 med förslag angående förordnande av taxeringsintendent 
med särskilda uppgifter. 

Propositionen 

I proposition 1973: 127 har Kungl. Maj:t (finansdepartementet) före

slagit riksdagen att anta vid propositionen fogat förslag till lag om 
ändring i taxeringsförordningen (1956: 623). 

I propositionen föreslås att Kungl. Maj:t får möjlighet att förordna 
tjänsteman hos riksskattevcrket att såsom taxcringsintendent föra 
talan i visst mål eller viss grupp av mål enligt taxcringsförordningcn 

(1956: 623). Förslaget åsyftar att underlätta samordningen av de taxe
ringsprocesser som föranleds av riksskatteverkets landsomfattande s. k. 
kategorigranskningar. 

Författningsförslaget 

Förslag till 

Lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623) 

Härigenom förordnas, att 3 § taxeringsförordningen (1956: 623)1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 
Med skatte c h e f avses i denna förordning chefen för länsstyrel

sens skatteavdelning eller, i Stockholms län, chefen för länsstyrelsens 
taxeringsavdelning, samt, såvitt avser mål som den mellankommunala 
skatterätten äger pröva, allmänna ombudet för mellankommunala mål. 
Under benämningen taxerings intendent inbegripes, förutom 
nämnda tjänstemän samt chef för taxeringsenhet och taxeringsintendent, 
jämväl den, åt vilken uppdragits att i sin tjänst utföra göromål som an
komma på taxcringsintendent eller på allmänna ombudet för mellan
kommunala mål. 

Om icke annat föreskrives, får skattechefen uppdraga åt chef för 
taxeringsenhct eller chef för revisionsenhet att fullgöra uppgift som 
ankommer på honom enligt denna förordning. I Stockholms län får 
skattechefen även lämna sådant uppdrag åt sin ställföreträdare. 

' Förordningen omtryckt 1971: 399.: 

1 Riksdagen 1973. 6 saml. Nr 40 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Bestämmelse om länsstyrelse skall, såvitt angår den mellankommu
nala skatterätten, gälla riksskatteverket. 

Konungen får förordna tjänste
man hos riksskatteverket att såsom 
taxeringsintendent föra talan i 
visst mål eller viss grupp av mål 
enligt denna förordning. 

Tjänsteman hos riksskatteverket äger, i den mån verket så förordnar, 
samma befogenhet som skattechef eller taxeringsintendent enligt 46, 51 
och 53 §§, 56 § 3 mom., 57 och 124 §§. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Utskottet 

Utskottet, som icke funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts 

förslag, hemställer 

att riksdagen antar det vid propositionen 1973: 127 fogade för

slaget till lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623). 

Stockholm den 10 maj 1973 

På skatteutskottets vägnar 

ERIKBRANDT 

Niirvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), Engkvist (s), 
Kristenson (s), Josefson i Arrie (c), Wärnberg (s), Larsson i Umeå (fp): 
Carlstein (s), Sundkvist (c), Wikner (s), Nilsson i Trobro (m), Stadling 
(s), Westberg i Hofors (s), Olof Johansson i Stockholm (c) och Levin 
(fp). 
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