
Skatteutskottets betänkande 

1978179:43 

med anledning av propositionen 1978179:137 om ändrade processu
ella regler för skattetillägg, m. m. 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen l 978179: 137 att 
riksdagen antar vid propositionen fogat förslag till lag om iindring i 
taxeringslagen ( 1956:623). 

SkU 1978/79: 43 

I propositionen föreslås att besluts- och besviirsförfarandet i fråga om 
skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1956:623) anpassas 
till de nya regler om taxeringsförfarandet, som skall tillämpas fr. o. m. 1979 
års taxering. De föreslagna reglerna avses giilla intill dess beslutanderiitten i 
fråga om skattetilliigg och förseningsavgift förs över från lokal skattemyn
dighet till taxeringsnämnd enligt riksdagens principbeslut år 1975. 

Förslagen innebär bl. a. att den lokala skattemyndigheten skall besluta om 
skattetillägg och förseningsavgift fortlöpande under taxeringsperioden allt
eftersom taxeringsnämnden beslutar om taxeringarna. Skattemyndighetens 
beslut skall sålunda i regel föreligga före taxeringsperiodens utgång den 31 
oktober, men beslut får fattas till utgången av taxeringsåret. Skattemyndig
heten föreslås också få skyldighet att under taxeringsåret ompröva sitt beslut 
om den skattskyldige begär det eller skiil annars finns till det. 

Vidare föreslås att besvärstiderna förliings. Den skattskyldige får enligt 
förslaget anföra besvär över skattemyndighetens beslut till utgången av 
februari månad året efter taxeringsåret. Har han inte fatt del av beslutet under 
taxeringsåret får han anföra bcsviir till utgången av året efter taxeringsåret. 
Taxeringsintendentcn får anföra besvär till den 30 juni året efter taxerings
året. 

Författningsförslaget har följande lydelse: 
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F(irslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

lfarigenom föreskrivs att 63, l 16d. l 16j. 116 k och 116 m ** taxeringslagen 
11956:623)1 skall ha nedan angivna lydelse. 

;V111·arw1ile ~\'llelse Fiires/agen ~1·t/c/.5c 

6H2 

Taxeringsnämnd är beslutför med ordf<.kanden och minst två eller, i 

taxeringsniimnd vars distrikt omfattar mer iin en kommun, minst tre andra 

ledamöter. Dock skall den omstiindigheten att ledamot har att avtriida vid 

behandling av visst iirende icke utgöra hinder mot att beslut fattas rörande 

det ta iirende. 
Om det ej iir påkallat av siirskild anledning att iirendet prövas av fullsutten 

niimnd, iir taxeringsnämnd beslutför med ordföranden ensam vid 

1 l beslut som ej innefattar prövning av iirendet i sak, 

2l beslut om taxering utan avvikelse från självdeklaration eller annan av 

elen skattskyldige till ledning får egen taxering Himnad uppgift, 

J) beslut om taxering med avvikelse från sjiilvcleklaration eller annan av 

den skattskyldige till ledning för egen taxering lämnad uppgift, om avvi

kelsen uppgår till högst 500 kronor taxerad inkomst, 

4) beslut om riittelse av tidigare 

beslut. som till följd av skrivfel, 

räknefel eller annat sådant förbise

ende innehåller uppenbar oriktighet 
SG/111 

5) beslut i iirende i vilket saken är 
uppenbar. 

4) beslut om rättelse av tidigare 

beslut, som till följd av skrivfel, 

riiknefel eller annat sådant förbise

ende innehåller uppenbar oriktig
het, 

5) beslut i ärende i vilket saken är 
uppenbar sa111t 

6) m·gim11dc m· ytrrandc i hesvärs-
111ål eller i a1111ar mdl eller ärendi'. 

116 d ~.1 

Beslut om skattetillägg enligt 

116 c ~skall undanröjas ar ska11crär

rc11, om deklaration kommit in till 

ska11erä11e11s kansli eller lokal skatte

myndighet inom rvå mdnader.frå11 der 

dc11 ska11skyldige fc/11 del ar beslurer. 

Beslut om skattetilliigg enligt 

116 c ~skall undanröjas om deklara

tion har kommit in till lokal skatte

myndighet. länss~vrelsc eller skartc

domsrol .före utgången a1· februari 

111å11ad årct efter taxeringsårcr. Har 

den skatrskyldige .tä11 del av beslutet 

.fiirsr efter raxl.'ringsårl'ts utgång skall 

1 Lagen omtryckt Ill71:399. Senast~ lydelse av lagens rubrik lll74:77J. 
~ Senaste lydelse 1978:316 . 
.1 Senaste lydelse 1978: 196. 
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N111•arwu/e lydelse 

Har deklaration avseende fysisk 
person kommit in ~{ter utgången av 
den i.första stycket angivna tiden men 

före utgången av året efter det då 
skattetilHigg enligt 116 c S beslu

tades, skall ska1terä1ten sätta ned 
tillägget till tio procent av det tillägg 
som skall utgå enligt lagrummet. Gör 
den skattskyldige sannolikt, att han 
icke fått kännedom om skattetilläg
gets storlek inom sist angiven tid, 
skall tillägget undanröjas, om deklara
tion har kommit in inom två 
månader från det han erhållit sådan 
kiinnedom. 

3 

Föreslagen ~wlelse 

hesl11tet w11lann/jas 0111 deklaration 

har kommit in inom två mclnader/i'dn 

det han.fick del m· hcsl11tct. 
Har deklaration som avser fysisk 

person kommit in före utgången av 
året efter det då beslut om skattetill
lägg enligt 116 c ~meddelades och är 

.första stycket it11e tillämpligt skall 
tillägget sättas ned till tio procent av 
det tilliigg som annars skulle ha 

utgått. Detsamma gäller om den 
skattskyldige gör sannolikt, att han 
inte har fått del av debetsedC'I C'l/er 

annan handling med uppgifi om skat
tetilliiggets storlek inom nyss angi
ven tid och deklaration har kommit 
in inom två månader från det han 
,fick sådan kännedom. 

116 j §4 

Fråga om särskild avgift prövas, såvitt gäller taxeringsnämndens beslut 
samt vid rättelse av taxering enligt 72 a ~.av den lokala skattemyndigheten i 
det fögderi där beskattningsorten är bel1igen. I fall som avses i 24 ~ 2 mom. 
prövas dock fråga om sådan avgift av den lokala skattemyndighet som 
länsstyrelsen bestämmer. 

Ska/lerätten prövar .fi"åga om siir

skilcl mxifi 1•id l'.fiertaxering. 

4 Senaste lydelse 1978: 196. 

Fråga om undanriiiande enligt 

l Jfi d § _l(irs/a stycket skall pröras m· 

den lokala skattemyndigheten om 

t1L\"ffingsnämndcn har omprörat sill 

taxeringsbeslut på grundrnl m· den 

inkomna sjä/l'deklarationen. l annat 

jäl/ skal/frågan {lrijl'as av skatterä11en. 

Frdga om neclsättning enligt l lfi d § 

andra stycket skall wöms av skatte

rätten. 

Den lokala skattemyndigheten skall 

ompröi·a sill bC'sl11t i.fråga om särskild 

al'gifi när taxeringsnämnden har änd

rm sitt taxeringsbeslut. Ompriiming 

skall också ske om den skal/skyldige 
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J\'1m1rande ~nlclsc 

4 

Föreslagen ~rdclse 

begär det eller skäl annars .fiin•ligger. 

Beslutet ,lär dock in/i' ompriiras m· 

111ynd~~he1cn 0111 den skal/skyldige har 

an/lin bcwiir Ö\'l'I" del och särskilda 

skäl ./iir omprövning inte .fiircl~~ger. 

Den skallsky-fc/igc skall 1111dcrrä1ras 0111 

111qjlighe1en fil! omprövning. 

116 k *' 
Lokal ska11c111yndiglw1 skall pröva 

fråga om siirskild avgift före den I 

oktoher taxeringsåret. I särskilda fall 

.fi/r hes/ut fattas senare. dnck l'.i l'./iC'I" 
den 15 dffemher taxeringsåret. Har 

riittelse enligt 72 a * beslutats. skall 
den lnkala ska11cmyndighe1en utan 

hinder av rnd nu sagts besluta om 

hiiral'fiiranledd avg(fi eller ändring av 

hes/111 0111 avg{fi. 

Innan beslut fattas om påföring av 

avgift, skall den skattskyldige bere

das tillfälle yttra sig, om ej hinder 
möter. Om det anses påkallat, tar 
yttrande inhiimtas från taxerings

nämndens ordförande. 
Lokal skattemyndighets beslut 

om särskild avgift skall tillstiillas den 

skattskyldige i den ordning som(öre

skril's i 69 § 4 mom. andra s(vcket 

hem!fllinde underrättelse om aVl'i

kd~e från självdeklaration. 

Lokal skallcmyndighcrs hes/ur i 

fråga om siirskild avgift skall ha 

meddela!.~ fiire taxeringsårets u1gdng. 

om in1e hcsl111elfiiranlcds av riittelse 

enligt 72 a ~ elll'f" m•scr undanriiiandc 

enlig! 116 cl§ .fiir.1ra stycke!. 

Innan beslut fattas om påföring av 

särskild avgift, skall tillfälle beredas 

den skattskyldige all yttra sig. om ej 
hinder möter. Om det anses påkallat, 
får yttrande inhiimtas från raxNings

nämnden. 
Lokal skattemyndighets beslut 

om siirskild avgift skall tillst:illas den 
skattskyldige i rekommenderar brev. 

Om särskilda ski:il.fiireliggerfår hcsl11-

1c1 delges honom. 

116 m ~" 
Skattskyldigs besvär över lokal Skattskyldigs besviir över lokal 

skattemyndighets beslut om särskild 

avgift skall ha kommit in till ska11e

rä11cns kansli inom 1vå månaderfrån 

del han erhållil del av besluter. 

5 Senaste lydelse 1978: 196. 
~ Senaste lydelse 1978: 196. 

skattemyndighets beslut om siirskild 

avgift som har meddcla1s under 

1axcringsåre1 skall ha kommit in till 

ska1rcrä11en.före 111gdngen m·./i>hruari 

mdnad året där(/ier. liar den skal/

skyldige i111cfå11 del av hcsl111c1 under 
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Nul'arwule ll'llclse 

Utan hinder av bestämmelsen i 
första s(vcket skall skattskyldigs 
yrkande i fråga om särskild avgift 
prövas, om den taxering som avgif
ten avser icke har vunnit laga kraft. 
Detsamma gäller sådant yrkande av 
taxeringsintendent till förmån for 
skattskyldig. Om yrkande som har 
sagts nu framstiills först hos rege
ringsriitten eller kammarrätt, kan 
domstolen förordna att målet om 
särskild avgift skall upptagas och 
vidare handläggas av skatterätt. 

5 

Fiircslage11 lrdelsc 

taxeri11.~såret far ha11 dock a11föra 
besvär in/il/ utgången av året e(1er 

f(lxeri11gsdre1 eller. om han inte 1111der 

taxeri11gsdre1 har/alt del av debe1sedel 

eller an11a11 handling med uppgift om 

d('/1 särskilda al'giftens storlek, inom 

e/I år e.fler del han erhöll sddan 

handli11g. 

Har den lokala ska1temyndighe1en 

meddela! beslut i fråga om särskild 

avgi/i c/ier taxeringsårets utgång, får 

den ska11skyldige a11/bra besvär inom 

två mdnader från del han .fick del av 

beslutet. 

Utan hinder av bestämmelserna i 
första och a11dra styckena skall skatt
skyldigs yrkande i fråga om siirskild 
avgift prövas, om den taxering som 
avgiften avser inte har vunnit laga 
kraft. Detsamma gäller sådant yr
kande av taxeringsintendent till för
mån för skattskyldig. Om yrkande 
som har sagts nu framställs först hos 
regeringsriitten eller kammarrätt, 
kan domstolen förordna att målet 
om särskild avgift skall upptagas och 
vidare handläggas av skatterätt. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på 
den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 
första gången i fråga om särskild avgift vid 1979 års taxering eller eftertaxering 
för samma år. 
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Utskottet 

Utskottet, som inte funnit anledning till erinran mot regeringens förslag, 

hemställer 
att riksdagen med bifall till propositionen 1978179: 137 antar det vid 

propositionen fogade förslaget till lag om ändring i taxeringsla

gen (1956:623). 

Stockholm den 27 mars I 979 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK WÄRNBERG 

Nän•arande: Erik Wärnberg (s), Alvar Andersson (c), Valter Kristenson (s), 
Stig Josefson (c), Tage Johansson (s), Rune Carlstein (s), Tage Sundkvist (c), 
Olle Westberg i Hofors (s), Kurt Söderström (m), Hagar Normark (s), Johan 
Olsson (c), Curt Boström (s), Holger Bergqvist (fp), Bo Lundgren (m) och 
Wilhelm Gustafsson (fp). 


