
Justitieutskottets betänkande 

1978179:27 

med anledning av propositionen 1978179:86 om ändring i lagen 
(t 971 :289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m. m. jämte 
motion 

Propositionen 

I propositionen har regeringen (justitiedepartementet) föreslagit riksdagen 

att anta i propositionen framlagda förslag till 

I. lag om ändring i lagen (1971 :289) om allmänna förvaltningsdomsto-

lar, 

2. lag om ändring i rättegängsbalken, 

3. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 
4. lag om mellankommunal skatterätt, 

5. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370), 
6. lag om ändring i förordningen (1933:395) om erslittningsskatt, 

7. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

8. lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 

9. lag om ändring i lagen ( 1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt 

för ackumulerad inkomst, 

10. lag om lindring i uppbördslagen (1953:272), 
11. lag om lindring i taxeringslagen (1956:623), 
12. lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, 

13. lag om lindring i lagen ( 1959:92) om förfarandet vid viss konsumtions

beskattning, 

14. lag om lindring i lagen ( 1960:6.3) om rätt till förlustutjämning vid 

taxering för inkomst, 

15. lag om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av 

fideikommissbo, m. m. 

16. lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198), 
17. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, 

18. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 
19. lag om upphlivande av lagen (1971:398) med anledning av inrättande 

av skatterätter, m .m., 

20. lag om lindring i bevissäkringslagen (] 975: 1027) för skatte- och 

avgiftsprocessen, 

21. lag om ändring i lagen ( 1975: 114 7) om särskilt investeringsavdrag vid 

taxering till statlig inkomstskatt, 

22. lag om ändring i lagen (] 978:880) om betalningssäkring för skatter, 

tullar och avgifter, 
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23. lag om ändring i lagen ( 1978:970) om uppskov med beskattning av 

realisationsvinst, 
24. lag om Undring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

Lagändringen föranleds av riksdagens beslut under våren 1978 om 
utbrytning av de nuvarande länsdomstolarna från länsstyrelserna och 
inrättande av fristående allmänna förvaltningsdomstolar, liinsriitter, i vai:ie 

liin. 
I iirendet har till utskottet ingetts en skrivelse från mellankommunala 

ska t teriitten. 
Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hiinvisar utskottet till vad 

som anförs nedan under rubriken Utskottet. 
De vid propositionen fogade lagförslagen iir av följande lydelse. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomsto
lar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971 :289) om allmänna förvalt
ningsdomstolar 

dels att 18 § skall upphöra att gälla, 
dels att nuvarande 12a och 13-17§§ skall betecknas 13 respektive 

22-26 §§, 

dels att 1 § och de nya 13 och 24 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels all rubriken närmast före nuvarande 13 §skall sättas närmast före nya 

22 §, 

dels all i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 14--21 §§,av nedan angivna 
lydelse, 

dels att i lagen, närmast före 14 och 19 §§,skall införas nya rubriker av 

nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~)'(fe/se Föreslagen frde/se 

I §I 

Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs. högsta 
allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. 

Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regeringsrät
ten. 

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göteborg, 
kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping. 

12 a §2 

Länsrälf är allmän förvaltnings

domstol närmast under kammarrätt. I 

var:je län finns en länsrätt. 

13 § 

I kammarrätts domkrets skall för kammarrätten finnas nämndemän till det 
antal, som föreskrives av regeringen. Regeringen fastställer för varje län inom 
domkretsen det antal nämndemän som skall utses. Kammarrätten fördelar 
tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem. 

Nämndeman i kammarrätt utses 

genom val. I fråga om l'(l/ av samt 

ralbarhet. rätt till a\'säge/se. mandat

period och behörighetj{ir nämndeman 

i kammarrätt äger \'ad somfiireskrivits 

om nämndeman i länsska11erä1t och 

I Senaste lydelse 1976:401. 
2 Senaste lydelse 1976:562. Ändringen innebär all andra och tredje styckena 
upphävs. 
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Nuvarande ~vdelse 

länsrätt motsvarande tillämpning. 

Regeringenfår.för l'isst /ä11.fbrordna 

att nämndemän i kammarrätt skall 

rä(jas bland dem som för samma 

mandatperiod har utsefts till nämn

demän i h01•räff. Nämndeman i 

hol'räftfår även i annat.fall. om han är 

behörig därtill. (iänstgöra som nämn

deman i den kammarräft inom mrs 

domkrets han är kyrkoboJ.;(örd. 

4 

Föreslagen ~wlelsc 

Länsrätterna 

14 § 

Länsräft prövar 

1. mål enligt skafte-, taxerings-. 

uppbörds- och fo/kboJ.;(öring~/(jr:fatt

ningarna i den utsträckning som är 

.föreskriver i dessa .fö(fattningar, 

2. mål enligt barnavårds/agen 

(1960:97), lagen (1954:579) om nyk

terhersi·ård, 11t/ännii1gslagen (1954: 

193 ). smiffskyddslagen (1968:231) och 

lagen (1970:375) om utlämning till 

Danmark. Finland, Island eller Norge 

.för verkställighet ai• beslut om vård 

eller behandling i den utsträckning 

som är fiireskrivet i dessa lagar samt 

mål enligt 21 kap. foräldrabalken. 

IS § 

3. såviff gäller svenskt körkort, 

trafikkort eller traktorkort, mål om 

varning eller återkallelse och, såi•itt 

gäller utländskt körkort. mål om 

varning eller vägran att godkänna 

körkortet, allt enligt i•ad därom är 

särskilt föreskrivet. 

I länsrätt .finns lagman och, om 

regeringen inte bestämmer annat, en 

el/er.flera rådmän. I de länsräffer som 
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Nul'Grancle lydelse 

5 

Föreslagen ~vdelse 

regeringen bestämmer .finns också en 
eller.flera che.fsrådmän. 

Lagman, d1(.'./srådman och rådman 
skall l'Gra lagfarna. De utnämnes av 
regeringen. 

16 ~ 
länsrätf jär efter bes/!// av rege

ringen vara delad i avdelningar. 
Al'delning består av onf/iirande och 
minst två rådmän. Ord.farande är 
lagmannen eller en clwfsrådman. 

Om särskild sammansäffning av 
länsräff 1•id behandling av mdl om 
f'astighetstaxeringjinns bestämmelser i 
taxerings/agen (1956:623). 

17 § 

Länsräff är do111/or med en lagfaren 
domare och tre nämndemän om illfe 
annat ./Ö/jer av 18 §. Fler än fyra 
nämndemän ./är inte siffa i räften. 

Om domjörhet 1•id behandling av 
mdl om.fastighetstaxering.finns, förut
om i 18 §, bestämmelser i taxerings
/agen (1956:623). 

Regeringen bestämmer hur mdnga 
nämndemän som skall finnas i varje 
län.fijr tjänstgöring i länsräffen. Läns
räften .likdelar tjänstgöringen mellan 
nämndemännen ('./ter samråd med 
dem. 

18 § 

länsräff är don1/or med en lagfaren 
domare ensam 

1. när åtgärd som avser endast måls 
beredande vidtages, 

2. vid sådant.forhör med viftne eller 
sakkunnig som begärts av annan läns
räff, 
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Nurarande lydelse 

6 

Föreslagen lydelse 

3. vid beslut som avser endast 

rättelse av.fi'/räkning.felskrivning eller 

annat uppenbart förbiseende, 

4. vid beslut, såvitt gäller svenskr 

körkort, traJikkort eller traktorkort. 

om återkallelse tills vidare eller, så1·itt 

gäller utländskt körkort. om vägran 

tills vidare att godkänna körkortet, när 

det är uppenbart att sådanr beslut bör 

meddelas. 

5. vid annat beslut som inte inne

fattar slutligt avgörande av mål. 

Om det inte är påkallat m· särskild 

anledning att målet prövas av full

sutten rätt, är länsrätt don1för med en 

lagfaren domare ensam vid bes/111 som 

inte innefattar prövning av målet i 

sak. 

Vad som sägs i andra stycket gäller 

även vid mgörande av 

I. mål om utdömande av vite, 

2. mål enligt bevissäkringslagen 

(1975:1027)jör skatte- och avg(ftspro

cessen. enligt lagen (1978:880) om 

betalningssäkring .för skatter. Il/liar 

och a1•gifter, om handlings undanta

gandefrån taxeringsrevision, skattere

vision eller annan granskning och om 

befrielse .fi"ån skyldighet att lämna 

kontrolluppg(/i enligt taxerings/agen 

(1956:623), 

3. mål om omhändertagande jbr 

utredning enligt 30 § barnavårds/agen 

(1960:97), 

4. mål enligt uppbörds- ochfolkbok

.föringsfö1fattningama med undan/ag 

av mål om arbetsgivares ansrnrighet 

fbr arbetstagares skatt, 

5. mål om uppdelning av taxerings

.värde enligt 8 § 3 mom. sista stycket 

kommuna/skattelagen ( 1928:3 70), 
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Nul'llramle lydelse 

7 

Föreslagrn ~vdelse 

6. mål som al'ser ändring al' raxerad 

inkomsr med högs! 5()0 kronor. 

7. mål enligr skalle- och raxcrings

.fö~/allningarna i rilker beslurer öi·er

enssrämmer mecl parremas samsräm

miga mening. 

8. mål i l'ilker saken är uppenbar. 

Vissa besrämmelser om kammarräll 

och länsräll 

19 ~ 
Nämndeman i kammarräll och 

länsrä11111ses genom rnl. Valfiirräl/as 

m· land~ringt!I eller, om i läner .finns 

kommun som ime ingår i landsrings

kommun, av landsringel och kommun

ji1llmäk1ige med den .fördelning dem 

emellan som länsstyrelsen besrämmer 

e./ier be_/iJlkningsralen. I Gorlands län 

.förrärtas rnl al' komm1111/i1llmäkrige i 

Gotlands kommun. 

Valet skall rnra proporrionellr. om 

der begärs m· minst så många leda

mörer som molS\'arar den k\'01. som 

crhcills om anraler närvarande leda

mörer delas med der amal personer 

som mler arser. ökad med I. Om 

jör/arander l'id sådant proportionell! 

l'al är särskilt .föreskril'Ct. 

Varr rre<fie år rä(jes halva amaler 

nämndemän i kammarrä11 och läns

räll. När l'al al' de nämndemän som 

ingår i länsrätt l'id behandling ar mål 

om .fäsrighersraxering skall ske fram

gdr al' raxeringslagen (1956:623). 

Regeringen.tär.för l'issr län.förordna 

all nämndemän i kammarrätt skall 

l'ä(ias bland dem som ./iir samma 

mandarperiod har ursells till nämn

demän i hm·räl/ .. Nämndeman i 
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1Vuvaramle lyclel.se 

8 

Föreslagen b·delse 

horrättfår även i annatfall, om han är 

behikig därtill, (/änstgöra som nämn

deman i den kammarrä/I inom 1•ars 

domkrets han är kyrkobok/ord. 

20 § 

Valbar till nämndeman i kammar·· 

räff och länsräff är mynd~r; .wensk 

medborgare, som är Ayrkobokjörd i 

länet och inte har /vift sjuttio år. 

Tjä11stema11 vid allmän Jörvaft

ningsdomstof, länsstyrelse, länsnyk

terhetsnämnd eller under länsstyrelse 

~rdande myndighet. länsläkare. biträ

dande länsläkare. sociafrårdskonsu

le111. lagfaren domare, åklagare eller 

advokat eller annan som har rill yrke 

att fora andras talan it1/or rä11a .tär 

inte rnra nämndeman. 

Nämndeman i fänsrärr .tär ime 

samtidigt vara nämndeman i kam

marrätt. 

Den som har fj>llt sexrio år eller 

uppger annat giftigt hinder är inte 

sAyfdig att mo/laga uppdrag som 

nämndeman. Den som har avgårr som 

nämndeman är inte sAyldig att morw

ga nytt uppdrag förrän e.fier sex år. 

Räffen prö1•ar självmam den valdes 

behörighet. 

21 § 
Nämndeman i kammarrätt och 

fänsrätt utses.for sex år men fdr m•gå 

e.fter två år. Om nämndeman i sddan 

rätt visar giltigt hinder. får riirten 

entlediga honom ridigare. Den som 

harfi11ft sexrio år har räl/ au.fi"åmräda 

uppdraget. Upphör nämndeman att 

rara rafbar eller behörig, jb1falfer 

uppdrager. 
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Nul'llrancle ~nlclse 

15 §3 

Ledamot och föredragande i all

män förvaltningsdomstol skall vara 

svensk medborgare. Den som är 

omyndig eller i konkurstillstånd får 

ej utöva befattning som ledamot 

eller föredragande. I fråga om nämn-

9 

Fiires/agen ~\'lie/se 

Bes1ämmelser om mandatperio<Uar 
sådan nämndeman som ingår i läns
rä11 1•icl behandling al' mål om fastig

hetstaxering .finns i taxerings/agen 

(1956:623). 

När ledighet uppkommer, !//ses ny 

nämndeman.for den 1id som återstår. 

Andras antalet nämndemän. får ny-
1il/trädande nämndeman utses för 

kortare tid än som .fö(ier m· .första 

s~rcket. 

24 § 

Ledamot och föredragande i all

män förvaltningsdomstol skall vara 

svensk medborgare. Den som är 

omyndig eller i konkurstillstånd får 

ej utöva befattning som ledamot 

eller föredragande. I fråga om nämn-

deman i kammarrätt gäller vad som deman i kammarrätt och länsräff 
är särskilt .föreskriret. gäller 20 och 21 §§. 

Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha avlagt 

domared. 

De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § 

rättegängsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvalt

ningsdomstol. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos länsskatterätt, fastighets

taxeringsrätt eller länsrätt prövas av länsrätt. 

Om uppdrag att vara nämndeman i länsskatterätt, fastighetstaxeringsrätt 

eller länsrätt inte är förfallet och inte heller har upphört den 30juni 1979, skall 

uppdraget frän och med den 1 juli 1979 avse länsrätt. 

3 Senaste lydelse 1976:562. 

I* Riksdagen 1978179. 7 sam!. Nr ]7 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rHttegångsbalken 
dels att l kap. 2 ~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att punkt 4 i övergångsbestiimmelserna till lagen ( J 969:244)om iindring 

i rättegångsbalken skall upphöra att giilla. 

Nul'Grande (rdelse 

I tingsrätt skola finnas lagman och 
en eller flera rådmän. De skola vara 
lagfarna. 

Föreslagen ~l'<lelse 

kap. 
2 si 

~ 

tingsrätt skola finnas lagman 
och, om regeringen inte bestämmer 
a1111at. en eller flera rådmän. I de 
tingsrätter som regeringen bestämmer 
skola också.finnas en eller/lera c/1e.f.i·
råd111än. Lagman. che.fsrådman och 
rådman skola vara lagfarna. 

Tingsrätt må vara delad i avdel- Tingsrätt må vara delad i avdel-
ningar. ningar. Ord.förande på al'delning är 

lagmannen eller en che.f.~rådman. 
Vid tingsrätt skall finnas kansli, som hålles öppet för allmänheten å 

bestämda tider. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

1 Senaste lydelse 1969:244. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)1 

dels att i I, 9 och 33 §§ orden "skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och 
Iänsrätt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt och den 
mellankommunala skatterätten" i motsvarande form, 

dels att 27 § skall ha nedan angivna lydelse. 

I Senaste lydelse av I § 1978:29 
Senaste lydelse av 9 ~ 1978:29 
Senas1e lydelse av 33 * 1978:29. 
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Nuvarande lvdelse Föreslagen lvdelse 

27 §2 

Finner skatterätt, .fastighetstaxe

ringsrätt eller länsrätt att förhör med 
vittne eller sakkunnig lämpligen bör 
hållas av annan skatterätt.fastighets

taxering.vätt eller länsräll, får rätten 
efter samråd med denna besluta 
härom. 

Finner länsrätt att förhör med 
vittne eller sakkunnig lämpligen bör 
hållas av annan länsrätt eller av den 

mellankommunala skatterätten. får 
rätten efter samråd med denna 
besluta härom. Vad nu har sagts 

gäller också den mellankommunala 

skatterätten. om denna finner att 

förhör med vittne eller sakkunnig 

lämpligen bör hållas av länsrätt. 

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 och 11 §§ 

rättegångsbalken i tillämpliga delar. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

2 Senaste lydelse 1973: 1107. 

4 Förslag till 
Lag om mellankommunal skatterätt 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Den mellankommunala skatterätten prövar besvär över beslut av 
taxeringsnämnd enligt vad som föreskrivs i taxeringslagen (1956:623). 

2 § Den mellankommunala skatterätten har sitt kansli i riksskatteverket. 
Rätten sammanträder på den ort där den har sitt kansli. När det föreligger 

särskilda skäl, får rätten sammanträda på annan ort. 

3 §I den mellankommunala skatterätten finns en eller flera ordförande vilka 
förordnas av regeringen för viss tid. Ordförande skall vara lagfaren. 

4 §Föreskrifterna i 17 §första stycket, 18. 22 och 24 §~lagen (1971:289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar om domförhet, omröstning, behörighet och 
domared är tillämpliga på den mellankommunala skatterätten. Därvid skall 
vad som sägs om liinsrätt eller allmän förvaltningsdomstol i stället avse den 
mellankommunala skatterätten. 

5 § Nämndeman i den mellankommunala skatteriitten förordnas av rege
ringen. Till nämndeman får utses endast myndig svensk medborgare, som 



Jul/ 1978/79:27 12 

inte har fyllt sjuttio år. 
Föreskrifterna i 20 §andra, tredje och fjärde styckena samt 21 §första och 

tredje styckena lagen (! 971 :289) om allmänna förvaltningsdomstolar om 
behörighet och skyldighet att vara nämndeman är tillämpliga på den 
mellankommunala skatterätten. Därvid skall vad som sägs om länsrätt i 
smilet avse den mellankommunala skatterätten. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1979. 
Genom denna lag upphävs lagen (1971:52) om skatterätt, fastighetstaxe

ringsrätt och länsrätt. 

5 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (! 928:370)1 
dels att i 49 §, 50 § 2 mom. och 75 ~ 1 mom. samt i anvisningarna till 29 § 3 c 

och 4 ordet "skatterätt'' i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt" i 
motsvarande form, 

dds att 3 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~vdelse Föreslagen ~vdelse 

3 §2 

Med taxeringsår förstås i denna lag det kalenderår, under vilket taxering i 
första instans verkställes, och med beskattningsår det kalenderår, som 
närmast föregått taxeringsåret, eller, där räkenskapsår icke sammanfaller 
med kalenderår (brutet räkenskapsår), det räkenskapsår, som gått till ända 
närmast före den J mars under taxeringsåret. 

Med länsrätt ./orstås i denna lag 

ä1•en den mellankommunala skatte

rätten, om inte annat jiwngår a1· 

omständigheterna. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

I Senaste lydelse av 49 § 1972:77 
Senaste lydelse av 50 § 2 mom. 1977:572 
Senaste lydelse av 75 § I mom. 1972:77 
Senaste lydelse av anvisningarna till 29 § 3 c 1971 :407 
Senaste lydelse av anvisningarna till 29 § 4 1971:407. 

2 Senaste lydelse 1978:942. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1933:395) om ersättningsskatt 

Härigenom föreskrivs att 4 och 7 §§ förordningen (1933:395) om ersätt

ningsskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande ~rdelse Föreslagen ~wlelse 

4 §' 
Fråga om taxering till ersiittnings

skatl prövas, efter framställning från 

taxeringsintcndent, av den prifr

ningsnämnd. som har att upptaga 

besviir rörande företagets taxering 

till statlig inkomst- och förmögen

hetsskatt. 

Framställning om taxering skall 

ske hos prörningsnämnden senast 

andra året efter det år, då företaget 

rätteligen skolat taxeras till statlig 

inkomst- och förmögenhetsskatt för 

sin inkomst under det i 1 § avsedda 

verksamhetsåret. 

Fråga om taxering till ersättnings

skatt prövas, efter framställning frän 

taxeringsintendent, av den länsriitt. 

som har att upptaga· besviir rörande 

företagets taxering till statlig in

komst- och förmögenhetsskatt. 

Framställning om taxering skall 

ske hos länsrii11en senast andra året 

efter det är, då företaget rätteligen 

skolat taxeras till statlig inkomst

och förmögenhetsskatt för sin in

komst under det i 1 § avsedda verk

samhetsåret. 

,f\,fed länsriitl./Örstås i dennajijrord

ning även den mc/lankommunala 

skat1erii11en, om inte annat framgår 

m• omständigheterna. 
n2 

Diircst företaget före augusti må

nads utgång året efter det, då ersiitt-

Därest företaget före augusti må

nads utgång året efter det, då ersätt-

ningsskatt påförts företaget, till del- ningsskatt påförts företaget, till del-

ägarna utdelar sålunda beskallat 

belopp, må restitution ske av därå 

belöpande ersättningsskatt. Dylik 

restitution beslutas av prövnings

nämnd, som i 4 § sägs, och verk

ställes av länsstyrelsen. Till pröv

ningsniimnden ställd ansökan om 

sådan restitution skall senast den 1 

september vara inkommen till 

nämndens kansli. 

ägarna utdelar sålunda beskattat 

belopp, må restitution ske av därå 

belöpande ersättningsskatl. Dylik 

restitution beslutas av län.vätt. som i 

4 § sägs, och verkställes av liinssty

relsen. Till länsrätten stlilld ansökan 

om sådan restitution skall senast den 

l september vara inkommen till 

rät/ens kansli. 

Vid bedömande av frågan, huruvida utdelningen avsett genom ersätt-

I Senaste lydelse 1957:68. 
2 Senaste lydelse 1957:68. 
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ningsskall beskattat belopp, skall iakttagas, att senare intjänad vinst, i den 

mån den ej använts för lagstadgad avsättning till reservfond eller för 

erforderlig avsättning till på vinsten belöpande skatter, skall anses utdelad 

före tidigare intjänad vinst. 

Å medel, som i enlighet med vad ovan sagts restitueras, utgår ej ränta. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om statlig inkomst

skatt1 

dels att i 9 § 2 mom., 15 § I mom. och 27 § ordet "skatterätt" i olika 

böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt" i motsvarande form, 

dels att I § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

I §2 

Till staten skall årligen erläggas inkomstskatt enligt i denna lag givna 

bestämmelser. 

Beträffande statlig inkomstskatt i form av kupongskatt för utdelning å aktie 

i svenskt aktiebolag och beträffande sjömansskatt skall gälla vad därom 

finnes särskilt stadgat. 

Angående taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering till statlig 

inkomstskatt stadgas i taxeringslagen. 

Med länsrätt jörstås i denna lag 

även den mellankommunala skatte

rätten, om inte annat .framgår av 

omständigheterna. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1979. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:770 
Senaste lydelse av 9 § 2 mom. 1977:573 
Senaste lydelse av 15 § 1 mom. 1974:770 
Senaste lydelse av 27 § 1974: 770. 

2 Senaste lydelse 1974:773. 

8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 

Härigenom föreskrivs att 15 § I mom. lagen 0 947:577) om statlig 

förmögenhetsskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859. 
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Nuvarande (wle/se Föreslagen (wle/se 

15 § 

I mom. 2 Har här i riket bosatt skattskyldig avlidit m:h efterHimnat 

bodelägare, som vid hans frånfälle var beroende av honom för sin försörjning, 

och har dödsboet att på grund av taxering för förmögenhet enligt denna lag 

erliigga kvarstående eller tillkommande skatt under uppbördstermin, som 

äger rum eller avslutas efter dödsfallet, kan, där ömmande omständigheter 

föreligga, befrielse från erläggande helt eller delvis av nämnda skatt medgivas 

efter framställning från dödsboet. Befrielse, som nyss sagts må avse skatt, 

som påförts den avlidne eller, såvitt angår det beskattningsår varunder 

dödsfallet inträffade, oskift dödsbo efter honom. Befrielse må dock icke avse 

skatt, som påförts på grund av eftertaxering och som rätteligen skolat erläggas 

under uppbördstermin, vilken ägt rum före dödsfallet. 

Beslut i ärende angående befrielse Beslut i iirende angående befrielse 

meddelas av den skatrerätt. som har meddelas av den länsriitt, som har att 

att upptaga besvär rörande boets upptaga besvär rörande boets taxe-

taxering till statlig inkomstskatt. ring till statlig inkomstskatt, eller om 
sådana besvär förs hos den mellan
kommunala skatterätten, al' denna. 

Framställning om befrielse skall avlämnas senast under andra kalenderåret 

efter dödsåret. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

2 Senaste lydelse 1974:859. 

9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning av statlig inkomst
skatt för ackumulerad inkomst 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1951 :763) om beräkning av statlig 

inkomstskatt för ackumulerad inkomst1 

dels att i 6-9 §§ samt i anvisningarna till 4 § ordet "skatterätt" i olika 

böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt" i motsvarande form, 

dels att 4 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande (~·de/se Föreslagen lydelse 

4 §2 

Skattskyldig, som vill åtnjuta förmånen av skatteberäkning enligt I §,har 

att därom göra ansökan. I fråga om sådan ansökan och beslut i anledning 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860 
Senaste lydelse av 6 § 1978:317 
Senaste lydelse av 7 § 1971 :411 
Senaste lydelse av 8 § 1978:317 
Senaste lydelse av 9 * 1978:317. 

2 Senaste lydelse 1978:317. 
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Nuvarande ~rdelse Fiireslagen ~rclelse 

därav skall vad i taxeringslagen (1956:623) är föreskrivet om yrkanden och 

beslut rörande taxering tillämpas, om icke annat följer av bestämmelserna i 
denna lag. 

Afed länsrätt .förstås i denna lag 

ä1•e11 de11 mella11komm1111ala ska11e
rä11en. om inte a11nat .fi"amgår GI' 

omständiKhetema. 
(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag träder i kraft den 1juli1979. 

10 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen ( 1953:272)1 

dels att i 83 §och 85 § 1 mom. ordet "länsskatterätten" skall bytas ut mot 

"länsrätten", 

dels att i 73 § och 85 § I mom. ordet ''skatterätt" skall bytas ut mot 

"länsrätt", 

dels att 2 § I mom. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvara11de ~vdelse 

2§ 

1 mom.2 Där beteckningar, som användas i kommunalskattelagen, lagen 

om statlig inkomstskatt, lagen om statlig förmögenhetsskatt eller taxcrings

lagen, begagnas i denna lag, hav!:! de, såvida ej annat angives eller av 

sammanhanget framgår, samma innebörd som i nämnda författningar. 

Med län.väl/ .förstås i de1111a lag 
även den mella11kommu11a/a skatte
rä11en, om inte annat framgår av 

omständigheterna. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

I Lagen omtryckt 1972:75. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771 
Senaste lydelse av 73 § 1978:355 
Senaste lydelse av 83 § 1978:318 
Senaste lydelse av 85 § I mom. 1978:318. 

2 Senaste lydelse 1974:773. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen ( 1956:623)1 

dels att i 67 och 73 §§ ordet ''länskatterätt" i olika böjningsformer skall 

bytas ut mot "länsrätt'' i motsvarande form, 
dels att i 39 § 4 mom., 56 § 4 mom., 72 a, 75, 76, 96, 99, 103, 104, 108, 111, 

113, 115, 116, 116d, 116j, 1161, 116m, 116n. 1160 och 124§§ ordet 

"skatterätt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "fansr~itt" i motsva

rande form, 
de/satt i 102, 147, 156, 158och 159g,164*1-3mom.,167 § 3och4 mom., 

168, 169, 184, 191 och 193 §§, 195 § 3 och 5 mom. samt 197 § ordet 
"fastighetstaxeringsrätt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt" 

i motsvarande form, 
dels att 2 * I mom. och 105 § 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 160--162 §§, av nedan 

angivna lydelse. 

mom. 2 I denna lag förstås med 
i11/.:0111suaxcri11g: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig 

inkomstskatt: 
.fiim1iige11hds1axerillg: taxering till statlig förmögenhetsskatt: 
al/111iin/ä11fi;/Jc1.11a.n·ri11g: st1dan taxering ;n· fastighet. som enligt 12 ~ 

kommunalskattdagen skall vcrkstiillas vart femte år: samt 
sdrskild.täs1ighl'rsraxering: sådan taxering av fastighet. som skall verksrntlas 

de år, då allmLin fastighetstaxering icke iiger rum. 
Inkomsttaxering och förmögenhetstaxcring samt siirskild fastighetstaxe

ring innefoltas under beniimningen är/is; ta.\'C'ring. 

I Lagen omtryckt 1971:399 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773 
Senaste lydelse av 72 a ~ 1974:773 
Senaste lydelse av 73 § 1974:868 
Senaste lydelse av 76 * 1978:316 
Senaste lydelse av 99 * 1978:316 
Senaste lydelse av 102 * 1973:1106 
Senaste lydelse av 115~ 1978:196 
Senaste lydelse av 116 * 1978: 196 
Senaste lydelse av 116 d § 1978: 116 
Senaste lydelse av 116 j s 1978: 196 
Senaste lydelse av 1I6 I § 1978: 196 
Senaste lydelse av 116 m § 1978: 196 
Senaste lydelse av 116 n § 1978:196 
Senaste lydelse av 116 o § 1978:196 
Senaste lydelse av I 24 * 1978:316 
Senaste lydelse av 147~1973:1106 

2 Senaste lydelse 1974:773. 

Senaste lydelse av 156 ~ 1974:773 
Senaste lydelse av 158 * 1973:1106 
Senaste lydelse av 159 * 1973: 1106 
Senaste lydelse av 164 § 1 mom. 1973:1106 
Senast<.: lydelse av 164 ~ 2 1110111. 1973: I !06 
Senaste lydelse av 164 ~ 3 1110111. 1973:1106 
s~nasle lydelse av 167 * 3 1110111. 1973:1106 
Scn:1s1e lydelse av I 6 7 * 4 mo111. I 973: I !06 
Senaste lydelse av 168 * 1973:1106 
Senaste lydelse av 169 * 1973:1106 
Senaste lydelse av 184 * 1973: 1 !06 
Senaste lydelse :w 191*1973:1106 
Senaste lydelse av 193 ~ 1973:1106 
Senaste lydelse av 195 ~ 3 mom. 1973:1106 
Senaste lyclelse av 195 * 5 mom. 1973:1106 
Senaste lydelse av 197 § 1973: 1106. 
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N11rnra11de ~rdelsc Fiireslagcn ~1·delse 

Till den årliga taxeringen hiinföres varje beslut som skall antecknas i 
taxeringsliingd enligt vad diirom föreskrivits . 

. \led lii11srii11 /iirs11is i de1111a lag 

iii'cn den 111c//a11ko111111111w/a skat1c

rä11e11, 0111 inre n1111a1 .fiw11gdr ar 

11111s1äl/(l(i:lrcrcr11a. 

IOH 
2 mom.3 Bestiimmelserna i I 2 mom. Best:immelserna i I mom. 

mom. äga motsvarande tilliimpning 
på skatreriitr. Diirest hos lii11sskaflc

rä11 fråga uppkommer om åtgiird 
enligt 1 mom. beträffande taxering 
inom annat liin. skall målet i hela 
dess vidd överlämnas till avgörande 
av den mellankommunala skatteriit
ten. 

iiga motsvarande tillämpning på 
liinsriitr. Diircst hos Jiinsriirr fråga 
uppkommer om åtgiird enligt I 

mom. betriilfande taxering inom 
annat liin. skall målet i hela dess vidd 
överlämnas till avgörande av den 
mellankommunala skatteriitten. 

160 §4 

3 Senaste lydelse 1971:399. 

Vid prövning av mål om fastighets

taxering består länsräuen av ordfö

rande, värderingstekniska ledamöter 

och nämndemän. 

Räuen är do111/ör med ordföranden 

och tre andra ledamöter, mrav minst 

en 1•ärderingsteknisk ledamot och 

minst två nämndemän, om ej annat 

fö(ier av 18§ lagen (1971:289) om 

allmänna .fön•a/tni11gsdomsto/ar. Fler 

än ./}•ra ledamöter. utöver ordföran

den. får inte tjänstgöra i rä/fen. 

Sammanträde med samtliga leda

möter.tär dock hållas.för överläggning 

rörande de 1•ärderingsgrunder som 

avses skola tillämpas. 

4 Förutvarande 160 * upphiivd genom 1971 :399 
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N111'(1ra11de (rdelse 

19 

Fiireslage11 (vd<'ISI' 

I 'iird<'ri11gst1'k11isk ll'da111(}/ i läns

riill skall rnra m1·11d(t: we11sk 1111'db(}r

garc och ha s11kk1111ska11 i )i'dga om 

Ji1s1(i,:/wrsrärderi11g. Bl1i11<I dl' nird<'

ri11gstl'k11isk11 lt'damiit('/'110 skaNti111ws 

/i'ireträdd säda11 sakk1111ska11 lwträ( 

/i111d<' (}lika slag arti1stfi,:'1ctcr. 

Bcsrii111111C'lse11 i _1li 11· andra srrckd 

lagen ( 19 71:}89J0111 allmii1111ajiirrnl1-

11i11gsdo111s111far skall ock1d rillii111{1as 

bt'trii!/'a11dc 1·1irdcri11gstck11isk l1'da-

11111r. 

162 §6 

Näm11dema11 som ai•ses i 160 §utses 

jor tide11frå11 och med den I Juli det år, 

då al/mä11 fas1igherstaxeri11g äger 

rum, till och llJ('d den JO juni det dr då 

sdda11 taxering sker 11äsra gd11g. 

Värderi11gstek11isk ledamot i lä11s

rärr jorvrd11as al' lii11sstyrelse11 jör rid 

som sägs ijörsta stycke1. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

Om uppdrag att vara värderingsteknisk ledamot i fastighetstaxeringsrätt 

inte är förfallet och inte heller har upphört den 30 juni 1979, skall uppdraget 

från och med den I juli 1979 avse länsrätt. 

5 Förutvarande 161 ~upphävd genom 1971:399. 
6 förutvarande 162 ~upphävd genom 1971:399. 
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12 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs i fräga om lagen (1958:295) om sjömansskatt 1 

dels att i 25 * ordet "prövningsniimnd" skall bytas ut mot ''Wnsriitt". 
dels att i 30 * ordet '\katteriilt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot 

"Hinsriitf' i motsvarande form, 

dels att 2 * skall ha nedan angivna lydelse. 

Numramle ~rddse Föreslagen ~rde/se 

I denna lag förstås med 
·liiiman: arbetstagare som enligt sjömanslagen ( 1973:282) anses som 

sjöman. 
hande/.lfartyg: fartyg. som nyttjas till handelssjöfart eller resandes fortskaf

fande eller till annat iindamål, som iiger gemenskap med handelssjöfarten, 
11ärfar1: linjefart mellan svenska hamnar utanför öppen kust eller utom

skärs vid kusterna samt linjefart mellan svensk och utländsk hamn, dock ej 
linjefart bortom linjen Hanstholm-Lindesniis eller bortom Cuxhaven . 

.(iärrfärt: annan fart än inre fart och niirfart, 
inkomst ombord: lön eller annan gottgörelse, som sjöman uppbiir pä grund 

av sin anstlillning ombord och som skulle hava utgjort intäkt av tjiinst enligt 
kommunalskattclagen. 

beskarrningsbar inkomst: inkomst ombord med undantag för sådan fri kost 
som har beaktats vid bestämningen av tabellerna i 7 § I mom. och 8 *samt fri 
logi. i förekommande fall minskad med belopp. som har faststiillts genom 
beslut om jiimkning och. i den mån det har medgivits av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestiimmer, med belopp som enligt avtal mellan 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer utgör krigsrisktillligg eller motsva
rande ersättning, 

hl'skarmingsdr: det kalenderår, under vilket sjömansskatt erliigges. 
Med länsrärr förstås i denna lag 

även den mellankomm1111a/a skatte

riillrn. om inte annat .fiwngår av 

omständigheterna. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

I Lagen omtryckt 1970:933 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777 
Senaste lycklse av 25 ~ 1974:777 
Senaste lydelse av 30 ~ 1978:319. 

" Senaste lydelse 1978:916. 
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13 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsum
tionsbeskattning 

Hiirigenom föreskrivs att i 9 ~ lagen (1959:92) om förfarandet vid viss 
konsumtionsbcskattning1 ordet "länsskattcrätt" i olika böjningsformer skall 
bytas ut mot "länsrätt" i motsvarande form. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

I Senaste lydelse av Jagens rubrik 1974:863 
Senaste Jyddse av 9 § 1971 :40 I. 

14 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1960:63) om rätt till förlustutjämning vid 
taxering för inkomst 

Härigenom föreskrivs att i 10 §lagen ( 1960:63) om rätt till förlustutjämning 
vid taxering för inkomst 1 ordet "skatterätt" skall bytas ut mot "länsrätt eller 
den mellankommunala skatterätten". 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

I Senaste lydelse av Jagens rubrik 1978:53 
Senaste lydelse av 10 § 1978:53. 

15 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av 
fideikommissbo, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 3-5 §§ förordningen (! 963:587) om inkomstbe
skattning av fideikommissbo, m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande frdelse 

Fråga om befrielse från beskatt
ning och om överförande av rätt till 
värdeminskningsavdrag för täckdik
ningsanläggningar och skogsvägar 
handlägges av priivningsnämnden i 
det Hin, där fastigheten är belägen. 

Föreslagen ~vdelse 

Fråga om befrielse från beskatt
ning och om överförande av rätt till 
värdeminskningsavdrag för täckdik
ningsanläggningar och skogsvägar 
handlägges av länsrätfen i det län, där 
fastigheten är beliigen. Är fråga om 
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N111'Cll"llfltil' lydelse 

Är fråga om fastighet eller fastighets
komplex i mer än ett län, skall 
ärendet handliiggas av mellankom

munala priirningsnämndcn. 

Framställning om befrielse och 
överförande ingives eller insändes 
till prörningsnämndl'ns kansli och 
skall vara till kansliet inkommen 
före utgången av året efter det 
varunder fastigheten överförts till 
bolaget. Har ansökan gjorts hos 
annan prövningsnämnd än i första 
stycket sägs, skola handlingarna 
omedelbart översändas till kansliet 
hos den prövningsnämnd som har att 

pröva ansökningen. 

22 

Fiircslagl'!I ~vclelse 

fastighet eller fastighetskomplex 
mer iin ett Hin, skall ärendet hand
läggas av den mellankommunala 
ska11erä11en. 

Framställning om befrielse och 
överförande ingives eller insändes 
till länsrärtens kansli, eller om ärcn

der skall handläggas m· den 111ellan

komm1111ala ska11erä11en fil/ de11 mel

la11kommunala skafferiiffem kansli, 

och skall vara till kansliet inkommen 
före utgången av året efter det 
varunder fastigheten överförts till 
bolaget. Har ansökan gjorts hos 
annan länsräl/ än i första stycket sägs 

eller hos den mellankommunala skar

reräffe11, skola handlingarna omedel
bart översändas till kansliet hos den 
länsrä(( som har att pröva ansök
ningen. Har ansökan gjorrs hos läns

rä((, del den mellankommunala skar

terä((en har af( pröva ansökningrn, 

skola handlingarna omedelbarf över

sändas ril/ den mellankommunala 

ska((erä((ens kansli. 

4 §' 
Om handliiggning av framställ- Om handläggning av framst[ill

ning som avses i denna förordning, 
så ock om fullföljd av talan mot 
beslut rörande tillämpning av förord
ningen skall i tilHimpliga delar gälla 
vad i taxeringslagen är stadgat 
rörande handläggning av besvär över 
taxeringsn[imnds beslut och om full

följd av talan mot länsi·äffs och den 

mella11komm11nala ska11eräffe11S be
slut rörande taxering. 

ning som avses i denna förordning, 
så ock om fullföljd av talan mot 
beslut rörande tillämpning av förord
ningen skall i tilliimpliga delar giilla 
vad i taxeringslagen är stadgat 
rörande handläggning av besvär över 
taxeringsnämnds beslut och om full
följd av talan mot prövni11gsnäm11ds 

beslut rörande taxering. 

Berör beslut enligt 3 * första 
stycket åsatt taxering, skall av 
beslutet betingad ändring i taxering-

I Senaste lydelse 1974:773. 

5 § 

Berör beslut enligt 3 § första 
stycket åsatt taxering, skall av 
beslutet betingad ändring i taxering-
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Nul'arande ~nle/se 

en vidtagas. Ändringen ankommer 
på den prömingsnämnd, som har att 
taga befattning med taxeringen, 
eller, om besvär rörande taxeringen 
äro föremål för prövning i högre 
instans, på denna. 

23 

Fiires/agen lrddse 

en vidtagas. Ändringen ankommer 
på den länsrä/f, som har att taga 
befattning med taxeringen, eller på 

den mellankommunala skatferä11en 

om denna har all /aga befallning med 

· 1axeringen. eller, om besvär rörande 
taxeringen äro föremål för prövning i 
högre instans, på denna. 

Underrättelse angående beslut enligt 3 § första stycket skall i förekom
mande fall tillställas den myndighet som har att vidtaga ändringen i 
taxeringen samt länsstyrelsen i det län där bolagets styrelse har sitt säte för au 
tillställas den taxeringsnämnd, som har att verkställa taxering av bolaget. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 

16 Förslag till 
Lag om ändring i fol kbokföringsförordningen (1967: 198) 

Härigenom föreskrivs att i 37, 44-50 och 57 §§ folkbokföringsförordningen 
(I 967: 198)1 ordet "länsskatterätt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot 
"länsrätt" i motsvarande form. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

I Senaste lydelse av 37 § 1971:310 
Senaste lydelse av 44 § 1971 :310 
Senaste lydelse av 45 * 1971:310 
Senaste lydelse av 46 § 1971:310 
Senaste lydelse av 47 § 1971:310 
Senaste lydelse av 48 S 1971:310 
Senaste lydelse av 49 § 1971:310 
Senaste lydelse av 50 § 1971:JI0 
Senaste lydelse av 57 * 1971:310. 
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17 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen 0 968:430) om mervärdeskatt 1 

dels att i 46, 51. 52, 54 och 57 §§ ordet "Hinsskauerätt" i olika 

böjningsformer skall bytas ut mol "länsrätt" i motsvarande form. 

dels att i 64 g och 69 ~§ordet "skauerätt" i olika böjningsformer skall bytas 

ut mol "länsrätt" i motsvarande form, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 75 a §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande ~rde/se Föreslagen ~1·delse 

75 a § 

Aled länsrätt .förstås i denna lag 

äl'en den mel/a11komm1111a/a skalle

riillcn. om inte annat .fi"amgår ar 

omstiind~~hetema. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

J Lagen omtryckt I 969:237. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885 
Senaste lydelse av 46 * 1973:928 
Senaste lydelse av 51 § 1978: I 97 
Senaste lydelse av 52 § 1971 :400 
Senaste lydelse av 54 § 1971 :400 
Senaste lydelse av 57 ~ 1971 :400 
Senaste lydelse av 64 g * 1978: 197 
Senaste lydelse av 69 * 1978:322. 

18 Förslag till 
Lag om ändring i k upongskattelagen (1970:624) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen < 1970:624)1 

dels all i 23 §ordet "länsskatterätten" skall bytas ut mot "länsrätten", 

dc!.1 att i 27 ~ ordet "skatterätt" skall bytas ut mot "länsrätt, den 

mellankommunala skatterätten". 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:996 
Senaste lydelse av 23 § 1974:996 
Senaste lydelse av 27 § 1974:996. 
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19 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1971:398) med anledning 
av inrättande av skatterätter, m. m. 

25 

Härigenom föreskrivs att lagen (1971:398) med anledning av inrättande av 

skatteriitter, m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1979. 

20 Förslag till 
Lag om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och 
avgiftsprocessen 

Hiirigenom föreskrivs all i 8, 15, 18, 20, 25 och 26 ~~ bevissiikringslagen 

<1975: 1027) för skalle- och avgiftsprocessen ordet "liinsskallerätt" i olika 

böjningsformer skall bytas ut mot "länsriilt" i motsvarande förrn. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. 

21 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag 
vid taxering till statlig inkomstskatt 

Härigenom föreskrivs att i 4 ~lagen (1975:1147) om särskilt investerings

avdrag vid taxering till statlig inkomstskatt ordet "länsskatteriil!en" skall 

bytas ut mot "liinsriitten". 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

22 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, 
tullar och avgifter 

Härigenom föreskrivs att i 3, 17 och 20 §§ lagen ( 1978:880) om betalnings

säkring för skatter, tullar och avgifter ordet "länsskatterätt" i olika böjnings

former skall bytas ut mot "länsrätt" i motsvarande form. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 
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23 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av 
realisationsvinst 

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen ( 1978:970) om uppskov med beskatt
ning av realisationsvinst skall ha nedan angivna lydelse. 

iliuvarande ~rdefse 

Uppskov erhålles endast om den 
skattskyldige framstiiller ett yrkande 
om detta hos taxeringsnämnden 
eller. såvida besvär har anf'örts. hos 
ska11erät1e11. Yrkandet skall göras på 
blankett enligt ett formuliir som riks
skatteverket faststiiller. Till sjiilvde
klaration skall fogas två exemplar av 
blanketten. 

Föreslagen ~wlefse 

12 § 

Uppskov erhålles endast om den 
skattskyldige framstiiller ett yrkande 
om detta hos taxeringsniimnden 
eller, såvida besviir har anilins, hos 
länsrätlen. eller om besvären skall 

prövas av den m<'llankommunala 

ska11erätten. hos denna. Yrkandet 
skall göras på blankett enligt ett 
formulär som riksskatteverket fast
ställer. Till självdeklaration skall 
fogas två exemplar av blanketten. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

24 Förslag till 
Lag om ändring i lagen 0959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (! 959:552) om uppbörd av vissa 
avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 1 

dels att i 35 och 42 §§ordet "skatterätt" i olika böjningsformer skall bytas ut 
mot "länsrätt" i motsvarande form, 

dels att i 42 §ordet "länsskatterätten" skall bytas ut mot "länsrätten", 
del5 att 2 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande ~vdelse Föreslagen lydelse 

2 §2 

I denna lag förstås med 

arbetsgimravgifi: summan av arbetsgivarens avgifter enligt I § första 
stycket; 

m:~i/isunder/ag: belopp varå avgift, som avses i I ~ första stycket, skall 

1 Lagen omtryckt 1974:938. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938 
Senaste lydelse av 35 ~ 1978:321 
Senaste lydelse av 42 ~ 1971: 1174. 

2 Senaste lydelse 1977:283. 
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Numrande ~vdelse Föreslagen ~rdelse 

ber~iknas för arbetsgivaren; 

utg!fisår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas; 

slutlig a1:~ifi: arbetsgivaravgift som påföres vid den årliga avgiftsdebite

ringen för nästföregående utgiftsår; 

preliminär ai'!Ji/i: belopp som enligt debitering skall erniggas eller eljest 

erlägges i avräkning på slutlig avgift; 

krarstående avgifi: avgiftsbelopp som återstår att erliigga sedan preliminär 

avgift avräknats från slutlig avgift; 

tillkommande m'K!fi: arbetsgivaravgift som skall erläggas enligt beslut om 

debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats. 

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäkringen, 

fokpensioneringen, försiikringen för tillUggspension och arbetsskadeförs~ik

ringen samt för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsiikring och det kontanta 

arbetsmarknadsstödet skall med lön enligt denna lag förstås jiimväl sådan 

ersättning, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten och 11 kap. 2 § 

andra stycket lagen ( 1962:381) om allmän försäkring anses såsom inkomst av 

anställning. Vad nu sagts äger dock icke tillämpning i fall där ersättningen 

utgått till utomlands bosatt person och avser arbete utom riket eller där 

bevillningsavgift erlagts enligt lagen ( 1908: 128 s. l) om bevillningsavgifter för 

särskilda förmåner och rättigheter. 

I fråga om inkomst från fåmansföretag skola föreskrifterna i punkt 13 av 

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) äga motsvarande 

tillämpning vid beräkning av avgiftsunderlag. 

Vad i 19 kap. 6 § lagen om allmiin försäkring föreskrives om avgift som där 

avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som uppbäres enligt 

förevarande lag. 

Afrd liinsriilt .förstås i denna lag 

även den mellankommunala skatte

räl!en. om iflle a1111m ji"amgår lll' 

omständigheterna. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 
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\fotion 

I motionen 1978/79:2186 av Inger Lindquist (m) hemstiills att riksdagen 
beslutar att i länsriitt skall finnas en eller !lera länsdomare. 

Utskottet 

Under våren 1978 beslöt riksdagen riktlinjer för en ny länsriittsorganisation 
(prop. 1977/78:170, KLJ 47, rskr 308). Beslutet innebär att de nuvarande 
liinsclomstolarna. dvs. liinsriitterna. IHnsskatterätterna och fastighetstax
eringsriitterna, skall brytas ut från IUnsstyrelserna och omvandlas till 
fristående allmiinna förvaltningsdomstolar, en i varje län. 

I budgetpropositionen (1978:79: I 00. bil. 5) tas upp frågor om medel och 

närmare organisation för de nya liinsriitterna. Fråga om meclelsberäkning 
m. m. i samband med länsrättsreformen behandlas i justitieutskottets 
betiinkancle 1978/79:26. 

I förevarande proposition liigger regeringen fram förslag till de lagändringar 
som påkallas av beslutet om elen nya länsriittsorganisationen. Det föreslås au 
reformen skall triida i kraft den I juli 1979. Enligt förslaget skall lagen 
(1971 :289) om allmiinna förvaltningsdomstolar göras tillämplig också på 
länsriitterna. Till elen lagen förs över huvuclclclen av bestiimmclserna i lagen 
om skatteriitt, fastighetstaxeringsrätt och länsriitt. I lagen om allmiinna 
förvaltningsdomstolar tas bl. a. in bestämmelser om att chefen för liinsrätt 
skall kallas lagman och att annan ordinarie domare skall kallas rådman. 
Rådman som är chef för avdelning i avdelningsinclelad liinsrätt skall enligt 
förslaget kallas chefsrådman. I sammanhanget förs tjänstebenämningen 
chelsrådman även in i rättegångsbalken. 

Flertalet bestämmelser i lagen om skatterätt, fastighetstaxeringsriitt och 
liinsriitt rörande den mellankommunala skatterätten förs över till en särskild 
lag. 

I övrigt föreslås iindringar i åtskilliga lagar. huvudsakligen till följd av att 
liinsdomstolens namn blir länsrätt. 

I motionen 2186 hemställs att annan ordinarie domare i liinsrätt iin lagman 
skall ha tjänstebenämningen liinsdomare i stället för rådman. Enligt motio
närens mening iir Hinsdomare en adekvat heniimning på domare i Hinsrätt. 
medan beniimningen rådman bör vara förbehållen domare i tingsrätt. 

Motioniiren uttalar att en sådan ordning främjar enkelhet och klarhet. 
Lagman och rådman iir sedan år 1971 tjiinstebeniimning på ordinarie 

domare i tingsrätt. I beliinkandet (SOU 1977:80) Länsdomstolarna föreslog 
liinsdomstolskommitten att liinsriiltens chel' skulle kallas lagman och övriga 
ordinarie domare liinsdomare. Förslaget i den delen föranledde under 
remissbchandlingen av kommittens förslag endast ett fåtal yttranden. 
Justitieombudsmannen (JO) ansåg det inkonsekvent att välja en annan 
beniimning för den ordinarie domare som ej iir lagman än vad som giiller vid 
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tingsrätt. Enligt JO föreföll det praktiskt att beteckna denne rådman. Svea 
hovrätt ultalade att länsriittens chef borde erhålla en från lagman i tingsriitt 
siirskiljande titel. Kammarrätten i Göteborg fann det inkonsekvent att 
chcl'sdomaren får samma titel som i tingsrlitt men inte övriga domare. 
Kammarrätten ifrågasatte 0111 dessa inte borde kallas rådmiin. Kammarrätten 
i Sundsvall förordade att tjänstebenämningarna på de ordinarie domarna i 
tingsrätt överförs till länsrätterna. Om chef för länsriitt i likhet med chef för 
tingsrätt får tjänstebenämningen lagman är det enligt utskottets mening 
naturligt all övriga ordinarie domare får tjlinstebeniimningen rådman. 
Utskottet finner med hänsyn till det anförda att regeringens förslag bör godtas 
och avstyrker bifall till motionen 2186. 

Mellankommunala skatterätten har i en skrivelse till utskottet erinrat om 
att rätten alltsedan den inrättades, med kansli i riksskatteverket i Solna, 
förlagt sina sammanträden till Uinsskatterättens lokaler i Stockholm. Med 
hänsyn till att man finner lämpligt att hålla fast vid denna praxis hemstiiller 
mellankommunala skatterätten att bestiimmclsen i 2 ~i förslaget till lag om 
mellankommunal skatterätt ändras så att det inte behöver föreligga särskilda 
skäl för att rälten skall få sammanträda på annan ort. 

Med den föreslagna bestämmelsen om mellankommunala skatterlittens 
sammanträdesort avses inte någon ändring i sak i förhållande till vad som 
gäller nu i detta hänseende enligt 2 ~ lagen om skatterätt, fastighetstaxerings
rätt och länsrätt. Mellankommunala skatterättens framställning bör diirför 
inte ge anledning till ändring i regeringens förslag. 

l övrigt föranleder de i propositionen framlagda lagförslagen ej något 
uttalande eller någon erinran från utskoltets sida. En redaktionell ändring bör 
dock göras i 160 ~förslaget till lag om iindring i taxeringslagen (1956:623). 

Utskottet hemställer 
I. att riksdagen med avslag på motionen 1978179:2186 antar det i 

propositionen 1978179:86 framlagda förslaget till lag om iindring 
i lagen (\971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m. m., 

2. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i rlillegångsbalken, 

3. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i förvaltningsproccsslagcn (1971:29\), 

4. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om mellankommunal skattcriill, 

5. att riksdagen antar det i propositionen framlagda fOrslaget till lag 
om iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370), 

6. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i fdrordningen ( 1933:395) om erslittningsskatt, 

7. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

8. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ~indring i lagen ( 194 7:577) om statlig förmögenhetsskatt, 
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9. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i lagen ( 1951 :763) om beriikning av statlig inkomst
skatt för ackumulerad inkomst. 

JO. alt riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i uppbördslagen ( 1953:272), 

11. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i taxerings lagen(\ 956:623) med den ändringen att 
160 * erhåller följande som Urskouers .förslag betecknade 
lydelse. 

Regeringens ./lirs/ag Urskouets jih:~lag 

160 ~ 
Vid prövning av mål om fastig

hetstaxering består liinsrätten av 
orc(/örande. viirderingstekniska leda-
möter och niimndemiin. 

Riitten är domför med ord/tirwulcn 
och tre andra ledamöter, varav minst 
en viirderingsteknisk ledamot och 
minst två niimndemiin, om ej annat 
följer av 18 ~ lagen <I 971 :289) om 
allmänna forvaltningsdomstolar. 
Fler iin fyra ledamöter, utöver 
ord.f(jranden. får inte tjänstgöra i 
riitten. Sammantriide med samtliga 
ledamöter· för dock hållas för över-
läggning rörande de viirderingsgrun
der som avses skola tilliimpas. 

Vid prövning av mål om fastig
hetstaxering består liinsriitten av en 
lagfaren domare. viirderingstekniska 
ledamöter och nämndemän. 

Riitten iir domför med en lagfaren 

domare och tre andra ledamöter, 
varav minst en värderingsteknisk 
ledamot och minst två nämndemiin, 
om ej annat följer av 18 * lagen 
<1971 :289) om allmänna förvalt
ningsdomstolar. Fler än fyra leda
möter, utöver den lagf{Jme domaren, 

får inte tjiinstgöra i rätten. Samman
triide med samtliga ledamöter får 
dock hållas för överliiggning rörande 
de värderingsgrunder som avses 
skola tilHimpas. 

12. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i lagen ( 1958:295) om sjömansskatt, 

13. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 
om lindring i lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsum
tionsbeskattning, 

14. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen (1960:63) om rätt till förlustutjiimning vid 
taxering för inkomst, 

15. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen ()963:587) om inkomstbeskattning av 
fidcikommissbo, m. m., 

16. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i folkbokföringsförordningen () 967: 198). 
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17. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1968:430) om merv~irdeskatt. 

18. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 

l9. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1971:398) med anledning av inrättande av 

skatterätter, m. m., 

20. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsproces-

sen, 

21. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1975: 1147) om särskilt investeringsavdrag 

vid taxering till statlig inkomstskatt, 

22. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen ( 1978:880) om betalningssäkring för skatter, 

tullar och avgifter, 

23. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen ( 1978:970) om uppskov med beskattning av 

realisationsvinst, 

24. att riksdagen antardet i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter 

enligt lagen om allmän försiikring. m. m. 

Stockholm den 13 mars 1979 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 

Nänwande: Bertil Lidgard (m), Åke Polstam (c). Eric Jönsson (s), Bertil 
Johansson (c), Gunde Raneskog (c), Kerstin Andersson i Kumla (s). Håkan 
Winberg !m), Hans Pettersson i Helsingborg (s). Gunilla Andre (c). Ella 
Johnsson (c). Helge Klöver (s), Martin Segerstedt (s) och Bonnie Bernström 
(fp). 
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