
Skatteutskottets betänkande 

1980/81: 15 

om ändring i taxeringslagen (prop. 1980/81 :69) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen att riksdagen 

antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i taxeringslagen 

(1956: 623). 

I propositionen föreslås att länsstyrelserna och de lokala skattemyndighe

terna skall få ökade möjligheter att rätta uppenbara fel i taxeringsnämnder

nas beslut. Vidare föreslås en förlängning av den tidsperiod under vilken 

rättelse får ske. Avsikten är att de nya reglerna skall kunna tillämpas redan i 

fråga om 1980 års taxering. 

Lagförslaget har följande lydelse. 

Fiirslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

· Hiirigenom föreskrivs i fr{1ga om taxeringslagcn ( 19.:"n: 62.1) 1 

dels att i 2:'i, 99, 116 d och 116 m *§ordet "dcbchcdel'. skall byta<; ut 
mL)t ''skattsedel", 

dt'/.1 att i 111 ~ordet "taxeringslängd" skall bytas ut mot "skatteliingd ... 
dds att i rubriken närmast före 96 * ordet "skattcriitts · skall bytas ut 

rn11t "liinsriitts··. 
dels att 72 a § skall ha nedan angivna lydelse. 

l\'111·arn1uie lydl'ls<' Fliresl11gc11 lyddsc 

n a §~ 

Har taxering för inkomst eller förmögenhet som har beslutats av taxc
ringsniimnd icke införts i skattelängd inom föreskriven tid elkr har 'iiidan 
taxering införts för annan än elen taxeringen ävsctt eller eljest uprwnh<1rli
gen införts felaktigt i sådan liingd. fär liins\tyrdsen eller den lokala skatte-

' Lagen omtryckt 1971: 399 
Senaste lydelse av 

25 * 1976: 8ti 
99 * 1979: 175 

111*1979: 175 
llhd * 1979: 175 
I lf. m * 1979: 175 
lagens ruhrik 1974: 773 
~ Senaste lydelse 1979: 490. 
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Nuvarande lydelse FöreslaKen lydelse 

myndigheten besluta om rättelse av längden i denna del. Har beskattnings-
. har inkomst enligt 2 * lagen ( 1958: 29.'il om sjiim:ms~katl eller enligt I ~ 2 
mom. nämnda lag skallepliktig dagpenning dkr det antal perioder om 
trctlio dagar för vilka skattskyldig uppburit s:'tdan inkomst ändrats. skall 
myndigheten vidtaga härav betingad rätlelse av längden. 

Har taxering av .f.\·sisk person el
lt•r diidsho fiir inkomst eller .fi'ir111c·i
gc'nhl'I som har hesl11t111s ,11· tax1'
ri11gs11ii111nd blivit oriktig till följd 
av 

Länsstyrelsen eller den lokala 
skattemyndigheten ff1r 1·idarl'. 0111 

ini<' särskilda skiil t11l11r./i'ir att liins
riitten hör avgiira friigan. hesluta 
0111 rättelse av 111xai11gc11 i den 11uin 

1) uppenbar fclriikning eller 
deklaration. 

dl'111111 blivit oriktig till följd av 
uppenbart felaktig iiverforing av helorr i 

2l uppenbar felaktighet i fråga 
om uppgift till ledning för pilrö
rande av skogsvårdsavgift eller om 
fastighc-h taxcringsvänk eller av
drag Slll11 medges skattskyldig utan 
s;i1 skild utredning. 

3) uppenbar felaktighet i fri'1ga 
om allmiint avdrag, vars rätta he
lopp framgår av debitering. t>ller av
drag för premier och andra avgifter. 
som avses i 46 * 2 mom. första 
stycket .3) kommunalskattdagen 
( 1928: 370), eller motsvarande av
drag enligt 4 * I mom. andra 
stycket lagen ( 1947: .'i7ol om statlig 
inkomstskatt eller avdrag enligt 
46 * 3 mom. kommunalskattelagen 
eller 4 § 2 mom. lagen om statlig 
inkomstskatt eller i friiga om grund
avdrag eller uppcnhar felaktighet 
till den skattskvldigcs nackdd i./i"li
,Rli om sådana förutsättningar för 
skattereduktion eller särskild skat
/e/"l'J11ktio11 ~om enligt 68 ~ skall 
antecknas i skattelängd. 

2l uppenhar fclak1ighct i frilga 
om uppgift till ledning for pMii
rande av skogsvards:1vgift eller om 
ra~t ighets taxcringsvimlc. 

3) 11/'(Jl'llhllr .frl11ktiglier i .fi"iiga 
om hl'riikning a1· i111iikt 111· a1111a11 

fi1.1·1ighc1 enligt 2-1 ~ 2 1110111. kom· 
111111111lskartd11ge11 ( 1928: 370). hl'
riikning 111· 111·dmg 1•n/igt 45 ~ .fi'ir.1rt1 
stvckl'l ko11111111n1ilska11dagen eller 
heriikning 111· g11ra11til>d<1fJ{J 1'nlig1 
47 .~ k11111111111uilsk1111t'/11gc11. 

4) llflfll'llhar .fd11ktighe1 i .fi'iiga 
om sdwhlu1w1·drng .fi'ir eg1·11m·gifi 
Ol'h m·s1iim11i11.1! 111" sli1/11nl m·drag 
eller avdrag sPm 111111ars medges 
skattskyldig utan siirskild 11tred-
111ng. 

51 uppenhar fcl;1ktighet i rr:iga 
om a1·drag. vars riitt:1 helt•pr fram
g{tr av debitering, avdrag for pre
mier och andra avgifter, som avses 
i 46 ~ 2 1110111. fi:rsta stycket 3l kom· 
m11nalskattela:.:en. eller nwts1·aran
de avdrag cn!igt 4 * I mom. ;mdra 
stycket lag.en ( 1947: 576) nm slatlig 
inkom~hkatt. avdrag enligt 41> ~ .1 

mom. kornmunal-;kattelagen eller 
4 ~ 2 mL1m. lagen om st;1tlig in
komstskatt eller 111Tiikni11g l'l1lig1 
46 ~ 4 1110111. kom1111111alsk11lfcl11.L'1'/I 
111· 11ll111ii11t ai·drag, 

61 llf'{Jl'nlwr felaktighet i ,li-11;:11 
m11 grundavdrag eller 111Tiik11i11g 1•11-

ligt 50 ~ 3 111<'111. andra .11.1·ckl't ku111-
111111111l1·k1111l'lur.:en 1n· siii/11111 111·

drar.:. 



SkU 1980/81: 15 

Nuvarande lydelse 

4) uppenhar felaktighet. varige
nom A-inkomst enligt 9 ~ 3 mom. 
lagen om statlig inkomstskatt har 
hetecknats som R-inkomst. 

5 J uppenbarligen för lågt avdrag 
enligt 50 § 2 mom. kommunalskat
tclagcn eller motsvarande avdrag 
enligt lagen om .statlig inkomstskatt 
i .lit/I d,/ dl'11 skatt.~kyldiges i11kt1111.\'/ 
d/<'I", 1·11d angår makar .1'0111 ht1dt1 
har lllX<'l'l//.\', dl' sk1111skrldig11.1· i11-
kom.111·r helt eller de/ris har 111-

gjort.1 111· j(1/k11c11sio11, 
ri'lr l:in~styn:lsen eller den lokala 

,,i..,11tcmyndigheten. om t:i siir,,kilda 
skäl .foran/eder att länsrätten bör 
avgöra frågan, besluta om riittelse i 
denna del. 

3 

Föreslagen lydelse 

7) uppenbar klakt ighct i friiga 
om ,.,i\dana fi_lnttsiittningar for skal
ll'.reduktion. som enligt <>8 ~ "k:.tll 
anted;nas i skattel:ingd. 

81 11pp1·11h<1r Jda/,tighct i .fi'iig11 
(}111 .fiim1.1iit111i11g11r .fiir 1i/lii111{'11i11g 
111· h1·.11ii1111111'isa1111 i 11 .~ I 111()111. 
lagen 0111 .1·11t1/i;.: i11k(}111sts/...011 0111 
11ppdd11i11g 111· A-in/...0111.11 n"h B-i11-
k(}111st, 

9J 11/)fll'lll)({r .fi'laktighct i fi',/g11 
0111 /)('riif..11i11g m· 111u/.:11r.1· 1)('/r !!l'111-

1111/1'1tr1111d1• harn.1· ji'ir111iig1·11h"r 1:11-
/igt 121$/11gc11t19.J7:577J 011111111/ig 
,t;'ir111iigl'11i11·tssf..att. 

/OJ uppenbar felaktighet v;irigL'
nom A-inkomst enligt 9 ~ :; mnm. 
lagen om statlig inkmnstskatt har 
bdecknats "om B-ink,in1st cllcr i11-
ko111s/ m· (jii11.1·1. till dl'n i/,,/ d1.•111w 

utgörs t/\' 11eriodi.1kt 1111dcr.'1iitl dia 
diirmcd jiimji'ir/ig periodisk i11tiikt. 
har hetcckna t.1· som A-i11ko111sr. 

11) uppenbarligen för li'tgt avdrag 
enligt 50 ~ 2 nwm . .f/iirdc st_\'l'ket 
k.ommunalskattclagcn eller motsva
rande a\'drag enligt lagen om statlig 
inkomstskatt. 

För~·ligger felaktighet av angivna slag för myndigheten iivcn besluta l'm 
diirav föranledd ändring av den skattsk.yldiges eller makens taxering i ovan 
angivna hiinseenden. 

Efter utgången av mar.1 rnfinad 
;11 ct cfti:r taxeringsåret för riittelsc 
enligt denna paragraf beslutas en
d;1st om anmiirk.ning i fri\ga om fel
aktighet av den art som denna para
graf avser dessförinnan har gjorts 
hos den som har all besluta om rät-
tt:lscn. 

Efter utgfrngcn av maj m«it1ad 
tiret L"ftcr taxeringsåret fttr riittclse 
enligt denna paragraf beslutas en
dast om anmiirk.ning i fr{1ga om fel
aktighet av den art som denna para
graf avser dcssfiirinnan har gjnrts 
hos den som har att besluta om riit-
telscn. 

Innan rättelse beslutas skall, om det behövs, yttrande inhiimtas friin 
taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt ;'ltgiird enligt andra eller 
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N11l'ilra11de lydelse fi)reslagrn lydelse 

tn.:djc styckct höjning av taxering. skall den skallskyldige beredas lillfälle 
yttra sig innan riittclst: sker. om hinder hiirfor cj möter. 

lk,lutas riitteJ;;e ellcr viigras riittelse som den skattskyldigc har yrkat. 
skall, om detta ej iir uppenbart överflödigt. beslutet inom tvil veckor till
:.;t<illas den skattskyldige i den ordning som i 69 ~ 4 morn. föreskriv~ i friiga 
om underrättelse betriiffandc ta'\eringsniirnnds heslut. 

Talan mot beslut i 1h1ga tlfll riittclsc cnligt denna paragraf far ej foras 
siirskilt. Talan nwt taxcringcn far iiven i dcn dcl bcslutct avser l"liras lws 
liinsriittcn i den ordning som föreskrivs i 74. 76. 100 och 101 *~· 

1.knna lag triidcr i kran den I januari 1981. 

Utskottet 

Enligt gällande regler för den lokala skattemyndigheten och länsstyrelsen 

rätta vissa fel i skattelängden och i taxeringsnämndernas beslut (72 a § 

taxeringslagen). Denna möjlighet att rätta rena fel utan omgangen med 

besvär till länsrätten gäller endast för taxeringen av fysiska personer och 

dödsbon och om taxeringen har något sädant uppenbart tekniskt fcl som 

särskilt anges i lagen. Rättelse kan ske bådc till den skattskyldiges fördel och 

- med vissa undantag- till dennes nackdel. Om en ifrågasatt rättelse innebär 

höjning av taxeringen skall den skattskyldige i regel beredas tillfälle att yttra 

sig innan rättelse sker. Talan mot beslutet får föras i samband med besvär 

över taxeringen. · 

Förslaget i propositionen innebär att rättelsemöjligheterna utvidgas till att 

avse även juridiska personer. Vidare föreslås att rättelse skall kunna göras på 

detta enklare sätt även vid vissa andra uppenbara felaktigheter än som nu 

anges i lagen. Begränsningen att rättelse i vissa fall endast får ske till den 

skattskyldiges fördel slopas samtidigt. Utgångspunkten för förslaget har varit 

att något utrymme för olika bedömningar av felets karaktär inte skall 

finnas. 

Det är givetvis ett starkt önskemM inte minst från allmänhetens sida att 

skatteprocessen förenklas så langt som möjligt. Med hänsyn till de stora 

balanserna vid länsrätterna och de långa väntetiderna är det oeks{1 angeläget 

att söka avlasta länsriitterna sådana fall som det här är fråga om och som 

lämpligen bör kunna avgöras på ett smidigare sätt än genom en domstols

process. Som anförs i propositionen är ett utvidgat rättelseförfarande en 

möjlighet att förbättra situationen i avvaktan på resultatet av de övervägan

den som pägår på detta område. Utskottet. som i sammanhanget vill uttala 

förhoppningen att det pågående arbetet med hithörande frågor kommer att 

leda till snara i'ttgiirder, tillstyrker med det anförda bifall till propositio

nen. 
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Utskottet hemställer 
att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 69 antar det vid 

propositionen fogade förslaget till lag om ändring i taxerings
lagen (1956: 623). 

Stockholm den 2 december 1980 

På skatteutskottets vägnar 
ERIK W ÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnberg (s), Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), 
Valter Kristenson (s), Rune Carlstein (s), förste vice talmannen Ingegerd 
Troedsson ( m), Olle Westberg i Hofors ( s), Tage Sundkvist ( c), Bo Lundgren 
(m), Curt Boström (s)*, Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s)*, Wilhelm 
Gustafsson (fp), Maj-Lis Lööw (s) och Olle Grahn (fp). 

• Ej närvarande vid betänkandets justering. 




