
Skatteutskottets betänkande 

1980/81:42 

om hesvärsreglcr vid allmän fastighetstaxering, m. m. (prop. 1980/ 
81:111) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föresli\r i proposition 1980/81: 111 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

1. lag om iindring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152), 

2. lag om iindring i taxcringslagen (1956:62.3 ), 

.3. lag om iindring i lagen ( 1971 :289) om allmiinna förvaltningdomsto

lar. 

I propositionen föreslås att en möjlighet införs för fastighetstaxerings

niimnd att mot iigarens vilja i vissa fall besiktiga en fastighet. Beslut om sådan 

besiktning fiiresrns fattas av liinsriitt. Talan mot beslut om besiktning får 

enligt förslaget inte föras. 

Vidare behandlas besviirsregler vid allmän fastighetstaxering. Det föreslt1s 

att nuvarande regler skall behi1llas med i huvudsak oförändrat inncht1ll. 

De nya reglerna föreslås bli tilHimpliga första gången i frt1ga om 1981 lirs 

allmiinna fastighetstaxering. 

Lagförslagen har följande lydelse: 

I Ribdugen J<J80!8!. 6 sam!. Nr 42 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i fastighctstaxeringslagen (1979:1152) 

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) 

dels att nuvarande 18 kap. ~n §skall betecknas 18 kap. 41 *· 
dels att 21 kap. skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas tolv nya paragrafrr, 18 kap. 29--40 ~~-samt tre 

nya kapitel, 22-24 kap., av nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 
29 §1 

Fastighetstaxeringsnllmnden får 

besiktiga fastighet iii·en i annat fall än 

som m·ses i 8 §, om uppgift som 

behö1·s för att taxera en ji1stighet 

saknas eller det finns grundad anled

ning anta att uppgift som fastighets

ägare lämnat är felaktig eller ofi1ll

ständig. Besiktning jilr dock ske 

endast om tillförlitlig uppgift illle 

utan avse1·ärd oliigcnhet kan erhållas 

på annat sätt och 11ppgijien är ai• 

riise111/ig betydelse ji'ir i/sättande a1· 

en riktig taxering. I fråga om {Jesikt

ning enligt denna paragraf giillcr 

30-40 §.~. 

30 -~ 
Uinsrätten i det liin diir fastigheten 

iir beliigen beslutar om besiktning på 

framställning m· ji1stighetstaxerings

niim11de11. 

Alot beslw om besiktning jilr talan 

inte föras. 

31 § 

I beslw om besiktning skall redoi·i

sas vad denna skall arse. Om det 

finnes påkallat får ä1•e11 tid får besikt

ningen bestämmas. 

Beslutet skall senast rid förriittning 

I Förutvarande 18 kap. 29 ~ upphiivd genom 1980: 1087. 
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N111·C1m11de 1_1·dd1«' 

I* Riksdagen /980/8/. 6 sam/. Nr 42 

f.(°ireslage11 lydelse 

.fi'ir l'aksriilligher 111ot hl'l'is lii11111as 

till .fi1stighers1igaren och annan. hos 

1·i/ke11 1·crkstiillighe1 ska. Kan be

slutet inte ii1·erlii111nas l'idförrättning

en skall det snarast diirefter delges 

genom .fiirsorg m· den som l'erkstiillt 

/1csiktningcn. 

32 .9 
Hur fi1srighetstaxeringsnii111nd 

gjort ji·a111stäl/11ing 0111 l>esiktni11g och 

/>ehi"i\'s inte /iingre titgiirdcn skall 

nii111nden genast a11111iila detta till 

liimrii1ten. 

33 ~ 

/_iinsriitten skllll 0111eclclhart llf>fl

hii1·a beslut 0111 hesik.ming niir 1111111ii

lt1n enligt 32 .9 har sk.ett. 

34 -~ 

Innan heslut 0111 hesik.tning l'crk.

stiills sk.all fi1stighetsiigarrn beredas 

ti/lfi'i/le att instiilla sig till fi'irriittning

en. Lktsa111111t1 giiller 11_1·t1fanderii11s

ha1·C1re som hcriirs m· tltgiircfrn. 

Kan den som a1·sc.1· i jiirsta strckl'f 

inte lllC1n 11ii111n1·iirt uppsk.m· kal!lls 1il/ 

Jårriim1ingcn eller insrii/la sig 1·itl 

tft•n11C1, Jiir 1·akstiillighc1 iintfii ske 

1111dcrfiina.1·ii11ning all siirsk.ilt 1il!k.t1l

la11·i1tll(' c/r 11iirl'c1ra11de. ,-\r elen. hos 

1·ilke11 hesiktning a1· hos1t1d.1111r_1·111111e 

sk.all ske, inte 11iirrnrande. _filr dock 

fiirrii1tni11gen geno111ji)rc1s end11s1 om 
clet kan antas all fastighetsiigaren eller 

annan siik.cr .fiirlwla hcsik.tningrn 

t'ller cllt den cl\' an1u11 skäl k.0111111er af/ 

fårscnt1.\". 
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N111·arande lydelse Föreslagen lydl'!sc 

35 !$ 

Fastighc1siigaren och ant11111 hos 

1·i/ke11 verksriillighet sker har riitt all 

tillkalla 1·itt11e. Förrät111ingrn fllr 

dock illfe i 011iida11 uppehällas i 

1·ii11ta11 på alt ritt11c skall i11.1·tiilla 

sig. 

36 .9 
Besiktning skall 1·crkstiilla.1· så att 

den innehiir minsta möjliga oliigenhct 

fiir dc11 som berörs <Il' besiktningen. 

Skada får i11tc fiirorsakas på ege11-

do111. Lås och a111w11 stiingni11gsa11-

ord11i11g ftlr dock brytas. 

37 !$ 

Verkstiillighct a1· hcsiktning 

l10.1·tads11t1:r111111e får ime utan 111cdgi

l'll11de m· den so111 berörs diira1· 

päbö1jas 111ella11 kl. /<) och kl. 8. 

38 !$ 

Fast ig h els taxerings 11ii 11111 dem ord

f öran d t', konsulent eller rjiinsteman 

som hirriidcr 11än11ule11 i·erkstiillcr 

hes!llf 0111 hcsik111i11g. 0111 dl'! iir 

påkallat får a11nan leda111ot i 11ii11111-

de11 niirl'ara. 

Åtgiird so111 a1·ses i 36 .~ sista 

111t'ni11gC'fl skall 1·,·rkstiil!as m• kro110-

fogdc111y11dighetc11. 

39 .~ 

Vid bcsik111i11g iir f astighetsägarrn 

skyldig alt lä11111a cit' 11pply.rni11gar 

som hehiirs för besiktningens 1Hk

stiillcmde samt Htt l<'i1111w 1ill1räcfr 1ill 

.fästighetrn och dess brggnada. 
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N11r11rt11uil' lydc/se 

5 

fi>rc·slagen lydelse 

.JO * 
11ngäencle 1·erkstiillighct m· bcsllll 

0111 besiktning skall utfiirdas be1·is. 

Vad i 31 !i andra stycket föreskri1·s 

röra11de heslw 0111 besikt11ing skall i 

tilliimpliga delar gälla ä1·e11 hei·is 0111 

verkstiillighet. Är den som skall 

erhålla hl'l·is ime niirrnrande vid 

förrätt11i11gc11, skall h<'l'i.1· lämnas 

iil·en till någon som kan anses före

träda honom. 0111 sådan person iir 
11iin·ara11de. 

21 kap. Om besvär över fastighetstaxeringsnämnds beslut2 

Besl'iir av iigare av fastighet skall 

ha inkommit senast den 15 september 

1111der taxeringsåret. 

Kommuns be.1Tiir skall anföras 

före 11tgå11ge11 m• oktober 111å11ad 

Talan mot fastighctstaxerings

nämnds heslw förs ge11om beSl'iir hos 

ldnsriitten. 

Besvär far <införas av ägare m· den 

fastighet bes/I/fet rör samt av veder-

1111der taxeringsåret. hörande kommun och taxeringsin-

1i1xeringsi111endent har rätt att trnde!lf. 

anföra besrär intill utgången a1• 

noi·ember månad under taxeri11gs-

året. Ha11 skall i11om samma tid a11ge 
yrkanden och grunder för besi·iirsta-

/an. om inte med hänsyn till wred-

ningens vidl_iftighet eller andra sy11-

11erliga skiil lii11srätten medger an-

stånd. 
Inkommer />e.ffiir frän iigare m· 

fastighet efter de11 i första stycket 

a11giv11a tide11 men före u1gå11ge11 m· 

november månad 1111der taxeri11gs

c1ret, får lä11srärte11 pröi·a be.ffiiren 

om taxeri11gsi11te11dente11 helt eller 

de/l'is biträder hesväre11 i sak. 

Har länsriillen mgjort hen·iir Öl't'r 

viss taxering. får besl'iir inte anfiiras 

2 Senaste lydelse 1980: 1-19 . 
.1 Senaste lydelse 1980: WJ. 
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Nll\'CI/"{///(/(' l_rdl'f.\'C 

hos liinsriillen riimndc samma tax

ering. 

F1)ff.1·/agc11 lydt'l.1t' 

2 § 
Har he.1Tiir.1/111ndlingarna siints till 

annan liinsriitt iin den som har all 

priii·a hcsl'iircn. l//gör detta inte hin

dcrjiir mälets priii·ning. Handlingar

na skall då 01111•delhart Öl'crsiindas till 

den liinsriill som skall pröi·a bc.1Tii

rC'n. 

3 § 
Besriir 111· iigare m· fastighet skall 

ha inkommit senast den 15 september 

under taxeringsåret . 

.; .Q 

Ko1111111111s hc.l"l'iir skall an.fåras 

fårc utgången 111" oktoher månad 

und<'r taxcring.1·tiret. 

5 § 
Taxeringsintcndcm har riill all 

a11_t(";ra ln·niir intill 111gä11ge11 ar 

nm·cmbcr mtlnad under taxerings

året. Han skall inom sa11mw tid ange 

yrkanden och gmndcr fiir be.1Tiir.1·t11-

l11n, om inte 111l'd hiin.1-rn till utrcd

ninge11.1· i·idly(tighet ella andra srn

nerliga skiil liinsräl/en medger an

stånd. 

(l § 

lnko111111cr hc.ffiir fi·c/11 ägare al' 

.fi1stighet t:fier den i 3 ~ angirna tiden 

lllC'll fi'irC' lltX')11gen {Il" l/Ol'C'lllbcr 

mä11{((/ 1111der taxeringsåret, fiir liins

riitten priit·a be.1Tiiren 0111 taxcrings

intendcnte11 helt eller dch·is hitriider 

hc.1Tiin•11 i sak. 
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Nul'armulc lydelse 

1 •• Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 4:?. 

7 

Föres/agc11 lydelse 

7 * 
Har lii11srii11e11 al'gjort he.1Tiir Ö\'er 

1·is.1· t11xai11g. får he.l'l'iir ime anföras 

hos liinsrii11e11 riirmulc sa111111a tax

ering. 

8 * 
Vid priirning a1· mäl 0111f11s1ighcts-

1axeri11g hes/är lii11sriitten ar en lagfa

ren domare. viirderi11gs1ck11isk11 lcda

mötcr smm 11iim11de111ii11 som siirskilt 

l//sel/s fiir att deltaga rid hehandli11g

en av sådana mål. 

l?iillrn iir domför med en lagfaren 

do111afC' och tre andra ledamöter. 

\'llrlll' minst en 1·iif(/eri11gstek11isk 

ledamot och minst n·å nii11111demä11, 

om inte 111111at fi.iljer ar 18 * lagen 
(1971 :289) 0111 allmii1111a förrn/1-

11i11gsdo111sto/ar. Fler ä11 frra lcdamö-

1er, 111ii1·er den lagfame domaren. får 

i111c 1jii11s1göra i rii11c11. 

<) -~ 

Viirderings1eknisk /ed1111101 i liins

riill skall \'(//"(/ 111.rndig .1Tensk 111ed

horgare och ha .rnk k11nsk1111 i .fi·åga 

0111 fas1ighei.1·1·1/rdcri11g. Hland de 

1·iirdcringstek11iska /edamö1ema 

skall finnas fiiretriidd sådan sakkun

skap hetriif.f(111dc olika slag m· fastig

heter. 

Bcstii111111e/srn i 20 * andra stycket 
lagen (1971 :289) 0111 allmänna för

v11/1ni11gsdomstol11r skall också 1ill

liimpas /1ctriiffande viirderingstek

nisk ledamot. 

/() * 
Niimndeman som m·sc•s i 8 § 111ses 

fiir tiden frän och med den 1 juli det 

år. del allmänfastighetstaxering äger 
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N111·t1rc1111/c lydelse Fiircslt1grn frdclse 

rum, 1il/ och med de1130 juni det är då 

sådan 1axeri11g sker 11iis1a gång. 

Viirderi11gstek11isk ledamot i liim

riitt förordnas 171' rcgeri11grn för tid 

.1·0111 siigs i fiirsta stycket. 

22 kap. Om hes,·iir över länsriitts och 

kammarriitts beslut 

I § 
Rcsvär 1)1·cr liinsriitls hes/ut i mål 

om fastighetstaxering fär. ä1·e11 om 

det ej följer m· 33 § förvalt11i11gspro

ccsslagen (1971:291 ), a11föras om 

liinsriitt1'11 ht1r ii11drat fastig'1ete11s ta.r

eri11g I/fall att klaganden har rrkat 

sådan ii11dri11g. 

:! .~ 

Mot lii11sriit1s hes/ut i fråga, som 

m·ses i :!O kap. 15 .~. fdr tala11 i11te 

föras. 

3 § 
Vid hcs1·är ii1·a länsriitts bcslllf 

skall bc.1Tiirsha11dli11gc11 ha kommit 

i11 

0111 be.ffiire11 har anji:irts 171' ji1stig

hctsiigarc. inom tvä 1111J11ader ji·i/11 det 

'1a11 har fätt del 111· det ö1·erklagade 
bes/I/fet, samt 

om bcsl'iiren har 1111förts al' ta.r

cri11gsi11te11dc11t clla km111111111, inom 

två 111å11aderfrå11 de11 dag, dä lii11sriit

tc11s heslw meddelades . 

./ § 
Vid pröl'ni11g m· mät 0111 allmä11 

fastighet.1·tt1xeri11g hestår kammarriitt 

m· tre lagfarna ledamöter samt t1·å m· 

de särskilda lcda111öter som m·ses i 

5 .~. Ute1·aro ar en m· de s1lrskilda 

ledamöterna hi11drnr dock inle att 
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N111·arw11lc lydelse 

9 

f'(jresl11gc11 lrdelse 

mål m·görs 0111 lrc 111· kmn111arrii11e11.1· 

lcda111ii1cr iir ense 0111 sliac1. 

V/1111 hinder a1· vad som siigs i 

första s1yckct fär regeringen be1riif

fande l'issa grupper m· ifrägarnrande 

mål förcskril·a, all hcsliimfllelsen om 

att siirskildll ledamöler skall deltll vid 

målens pröl'lling inte skall 1illäfll

pas. 

5 .~ 

Regaingen .fi)rordnar .fi:ir hiigsl 

fem år i siimlcr för vmjc kammarrätt 

minst nio, högst tjugo i praktiska 1·iin• 

fijrj111w1 personer med god kii1111e

do111 om fi1stighc1s(örhclllamlm i all

miinhN till efler kallelse inlriida 

såsom leda111ö1er i kammarriillen vid 

handliiggning m· fllål Ofll allflliin 

ji1stigl11:1swxering. A 1· dessa personer 

skall i fråga Ofll w11je kafll11111rrii1t 

mins/ lrc iiga kunskap belriijfandc 

1·iirdcring a1· skogsmark och 1·ii.randc 

skog, minst t1·å be1riifji111de 1·iirdering 

a1· rallenfall.1jästighet. minst t1·cl 

bctriij_f(mdc 1·iirderi11g 111· jordbruks
fas1ighet i ö1·rig1och111inst t1·å he1räf

.fi111dc 1·iirdering m· llnnm1 f'aslighel i 

iil'rigt. Avgår .1·cldan person under 

den 1id, .för 1·i/km han har blii'il 

utsedd. f iirordnar regeringen annan 

person i hans s1iillc. 

f_edm1101 som här siigs skall rnra 

myndig .1·1·ensk medborgare. Han får 

inte 1·ara i konkurs1ills1ånd. 

6 * 
Regeringen meddelar niirfllare fiJ-

rcskrif1er angående inkallande m· de 

särskilda ledamiitcrna 1ill 1jiins1gö

ring i k11fll111arrii11 sa1111 angående 

ordnande! al' ka1111narriit1s arbete 
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Nu\'ilrande lrdclsc 

10 

Nircslugcn !_rdelsc 

med hallllliiggning m· mtll om allmän 

fastighetstaxering och därmed s11111-

111anhii11gw11le frclgor. 

Siirskild ledamot får för tid, 1111dcr 

1·ilken han 1·11rit i11kal/ad till tjii11stg6-

ri11g. ersiittning m· stat.1·111e1frl enligt 

bestii111111elscr som meddelas m· rege

ringen eller myndighet s0111 rcgeri11g

i:11 hestii111111er. 

7 .~ 

Vid be.1Tiir iivcr kammarriills 

beslut i mät 0111 a/lmii11 fastighetstax

ering skall be.ffiirsh11ndlinge11 /111 

kommit in inom fl'il 1111/11111/er från 

den dag dä k/aga11de11 har .fi/11 del m· 

bes/litet. 

23 kap. Om hl•svär särskild ord

ning 

1 .~ 

I/artigare m'fastighet, som skall.fll 

u11drrriillel.1·c· c11lig1 20 kap. 18 !$, i111e 

fått sådan 1111dl'rriit1d1·e senast dc11 15 

augusti under taxeringsclret, .flir iiga

ren a11/ora he.1Tiir i11till utgången m· 

äret cficr taxeri11gsäre1. 

2 !$ 

De11 so111 e11/igt 21 kap. I .~fårföra 

talan mot f astighctstaxeri11gs11iim11ds 

bes/111 färforc utgå11ge!1 11\' fi•11111• 1/ret 

efter 1axeri11gsiiret anföra hcsriir. 

1. 0111.f astighct geno111.fiirhi.1·1'l'11de 

i11te har hlil·it taxerad, 

2. 0111 taxering har iigt r11111 m· 

awwn egendom iin fi1stighet eller om 

viirdc har hestiimts för egendom som 

a1'Sl'.\' i 7 kap. /{) .~. 

3. om Ji1stighet har 11ppt11git.1· 

st/som skauepliktig .fi1stii11 drn iir 

u11dant11gc11.ti"ån skalleplikt. eller har 
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Nul'amnde lydelse 

11 

Föreslagrn lyde/.1·e 

11111/antagits frc/11 ska11eplik1. trots all 

så inte hade hort ske. 

4. 0111 ,1(1stighe1 eller del m· ji1stig

het har taxerats pä mer iin en ort eller 

eljest blil'it duhheltaxerad, 

5. om wxerings/1esllll hetriiffände 

fi1stigheten har blivit oriktigt på 

gru11d <Il' fdriikning. 111isskrivning 

eller annat uppenbart förbiseende, 

6. om eljest sådana omständighe

ter föreligger. som bort föranleda 

l'iisentligt annorlunda taxering och 

särskilda skäl föreligger för prö1•ning 

av besvären, 

7. om underrättelse som avses i 

20 kap. 14 eller 18 §har haft felaktigt 

innehåll. 

3 * 
Besl'iir enligt detta kapitel prö1•as 

av liinsriitten. Har taxeringen prönlfs 

av länsrätten, skall kammarrätt prö

ra målet. Har taxeringen prövats ai· 

kammarrätt eller regeringsriilfen, 

skall regeringsriitten pröva målet. 

Regeringsrätten och kammarrätten 

får, om besi·är enligt detta kapitel 

finnes böra upptas till prörning. 

förordna att målet skall upptas och 

vidare handläggas av liinsriitt. 

4 * 
Anförs besvär i särskild ordning 

hos liinsrätt, skall hestiimmelsema i 

21 kap. 2 * tillämpas. 

24 kap. Öuiga bestämmelser om 
besvär 

I * 
Besl'iirsriitt, som enligt 21-23 kap. 

gäller för iigare 111· fastighet, tillkom

mer den som vid ingången av tax-
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N11nm111ilc /yde/.11' 

12 

Fiin'slagen lrdelse 

eringsäret iir iigari· ai'fastighc1 /ikso111 

den som diire/ier, dock senast fiirc 

ingången al' femte året efter tax

ering.wlrct, har blirit iigare m· .fastig

heten ä1·emo111 arrendator, vilken 

fämlikt m·tal. ingånget efter ko11111w

nalskattelagcns ikrafttriidmule. gent

emot ägare har att aml'llra för skatt 

för ji1stighe1.1· garantibelopp. 

2 * 
Taxeringsintendent får inom den 

för honom gii/lande besriirsriden 

anföra hesviir till fastighetsägarens 

förmån. Diin·id har han samma 

behörighet som ji1stighetsiigare. 

3 * 
Finner liinsriitt, kammarriill eller 

regeringsriirten vid prövning al' 

besvär rörande allmän fastighetstax

ering, att taxeringen har verkställts på 

oriill ort eller har underlåtits på riilt 

ort. får rätten. efter vederbörandes 

hörande, vidtaga erforderlig riitlelse. 

Taxeringen får dock inte höjas 11/Öl'l:'f 

vad tidigare har bestämts, om inte 

sådan höjning har yrkats i be.n-ii-

ren . 

../ * 
Angående fullföljd av talan mot 

beslut i anledning av besvär som har 

anförts i särskild ordning, så ock i 

fråga. som m·ses i 3 *·skall i tillämp

liga delar gälla \'lid i denna lag i övrigt 

är fiircskri1·et angående besvär röran

de allmiin fiwighet.1·1axering. 

5 * 
Har part anfört besriir ö1•er liins-

riius eller kammarrätts beslut i 11111/ 
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Nurarande lydelse Föreslagen lvdelse 

angäemlc· .fi1stighetstaxai11g. fil r iil'('ll 

motpart föra talan mot beslutet. ä1·e11 
om den för lw110111 föreskrivna 

be.1Tiirstide11 har utgått; dock åligger 

det honom att inkomma med sddana 

besvär inom en 111ånadfrtin utgången 

a1· den tid inom l'ilken de först 

anförda hesrärm skolat anföras. 

Å1erkallas eller jö1faller t'ljes/ den 

försla besviirstalan. är ii1·en den sena

re be.l'l'iirstalan förfalle11. 

6 * 
l fråga om besvär enligt denna lag 

skall vad som är fiireskrivet för 

kommun gälla ä1·e11 för lands1ings

ko111m11n och annan menighet, som 

får 111öva beskatt11i11gsriitt. 

7 .~ 

A 1· länsrätt behandlad fastighets

taxeri11g.1fråga får iite1j<Jrvi.rns till riit

ten för förnyad behandling. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på 

den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. och tillämpas första 

gången i fråga om allmän fastighetstaxering är 1981. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623) 

Härigenom föreskrivs i fr{1ga om taxcringslagen ( 1LJ56:f123)1 

dels att 158, 160--162 och 164-169 ~~skall upphöra att giilla. 

dels att ruhrikerna niirmast före 158. 164. 167 och 168 **skall utgi\. 

14 

Denna lag triider i kraft två veckor efter den dag. da lagen enligt uppgift pft 

den har utkommit fr~m trycket i Svensk författningssamling, och tilliimpas 

första gången i fråga om allmän fastighctstaxning itr 1981. 

Äldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas i friiga om fastighetstax

ering år 1980 och tidigare. 

1 Lagt:n omtryckt 1971:399. 
Senaste lydelsl' av 
158 § 1979:175 
160 § 1979: 175 
161 § 1979:175 
162 * 1979:175 
164 § 1 rnom. 1979:175 
164 § 2 mom. 1979: 175 
164 § 3 mom. 1979: 175 

167~ 1mom.1973:1106 
167§2mom.1973:1106 
167§3mom.197'J:175 
167 * 4 fll()fll. 1979:175 
168 § 1979:175 
169 § 1979: 175 
Jagens rubrik 197..\:773 
rubriken närmas! för.: 16..\ * 1973: I IU6. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förrnltningsdomsto
lar 

lliirigenom föreskrivs att Il. 12. 16--19 och 21 ** lagl·n (1971:2HLJ) om 

allmiinn:i förv:iltningsdomstolar 1 skall ha nedan angirna lydl'isl:'. 

N111·ara11dl' lydelse Föreslagen lrdcls<' 

11 *2 

Kammarrätt iir delad i avdelningar. Regeringen far bestiimma att 

avdelning skall vara förlagd till annan ort fö1 den diir domstolen har sitt 

säte. 

Avdelning besttir av presidenten eller en lagman siisom ordförande samt av 

minst tv{1 kammarriittsr{1d. av vilka en iir vice ordförande. 

Om särskild sammansiittning av 

kammarrätt vid behandling av m{1l 

om fastighetstaxering finns bestiim

mdser i taxerings/agen ( 1956:623). 

Bestiimmelser om siirskild samman

sättning vid behandling av kommu

nalbesvärsmål finns i 13 a *· 

Om siirskild sammansiittning av 

kammarriitt vid behandling av m{1l 

om fastight'lslaxering finns bcsliim

me !ser _ti1stighetstaxeri11gslagcn 

( 1979:1152). Bestiimmelser nm siir

skild sammansiittning vid behand

ling av kommunalbesviirsmiil finns i 

13 a *· 

12 *1 

Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lagfarna 

ledamöter får ej sitta i riitten. 

När det iir siirskilt föreskrivet att niimndemiin skall ingt1 i rätten. iir 

kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och tv<'1 niimndcmiin. ner iin 

fyra lagfarna ledamöter och tre niimndemiin for i sädant fall ej sitta i rätten. 

Kammarrätt är dock domför utan niimndemiin 

I. vid prövning av besvär över beslut som e_j innehiir att m~ilet 

avgöres. 

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan p~1 m;ilets avgörande samt vid 

annan åtgärd som avser endast måls beredande. 

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig frän m[ilet utan att detta 

prövats i sak. 

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mäl. för 

nämndemän deltaga vid handliiggningen iiven av dd senare m{ilet. 

I Lagen omtryckt 1979: 165. 
2 Senaste lydelse 1980:274. 
J Senaste lydelse 19811:274. 
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Om dornfiirhet vid behandlin!! av 

m;-i1 om fastighetstaxering finns 

bestii m mc lser 1a.rai11gslai::1'11 

(/956:623). lkstlimmelser nm dnm

förhct vid behandling a\· kommunal

besviirsm[tl finns i 13 a *· 

16 

f-{jrt'.lft1gl'll /_ri/l'f.l'l' 

Om domfi>rhet vid behandling a\' 

m:'tl om fastighetstaxering finns 

bestiim mc I ser i .fi1stig hetstaxai11gsla

gc11 ( 1979:11521. Bcsnimmelscr om 

domförhet vid behandling av kom

munalbesdrsm:il finns i 13 a *· 
Regeringen bestimmer i vilken omfattning {1tgiird S(llll avser endast måls 

beredande ff1r ,·idtagas av lagfaren ledamot i kammarrätten eller annan 

tjiinsteman Yid denna. 

l!i * 
Uinsriitt för efter beslut av regeringen vara delad i avdelningar. Avdelning 

besti1r av ordfiirandt' 1ich minst tvt1 r(1dmiin. Ordförande är lagmannen eller 

en chcfsr{1clman. 

Om siirskilcl samman'1ittning av Om siirskild sammansiittning av 

liinsriitt vid behandling av mitl om liinsriitt vid behandling av mäl om 

fastighetstaxering finns bestiimmel- fastighetstaxering finns bestiimmcl-

scr i taxai11gslage11 (1956:623). ser fas1ighets111xeri11gslagen 

(1979:1152). 

17* 
Uinsriitt iir domför med en lagfaren domare och tre niirnndemiin om inte 

annat följer av 18 ~. Fler iin fyra niimndcmiin far inte sitta i rätten. 

Om domförhct vid behandling av Om clomforhet vid behandling av 

miil om fastighetstaxering finns. för- mal om fastighetstaxering finns, för-

utom i 18 !i. bestiimmelscr i ta.r- utom i 18 *· beqiimmelser i f11s1ig-
ai11gslage11 ( f 95f>:(J23 ). hl'lstaxeri11gslagen (I 979: 1152 I. 

Regeringen bestiimmer hur miinga nämndem:in som skall finnas i varje län 

för tjiin~tgöring i liinsriittcn. Liinsriitten fördelar tjiinstgi.iringen mellan 

niimndemiinnen efter samdd med dem. 

18 ~4 

Uinsrtitt iir domför med en lagfaren domare ensam 

I. niir :'ttgiird som avser endast miils beredande vidtages. 

2. vid si'iclant fiirhiir med vittne eller sakkunnig som begiirts av annan 

liinsrätt samt vid siidant förhör i iirende enligt utliinningslagen ( 1980:376) 

som begärts med stöd a\· 57 ~ samma lag. 

4 Srnastc ly1kbe 19i\ll:'J7i\. 
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;\'11rnra11de lydelse Fi.ire.l'!age11 lydels<' 

3. viJ beslut som avser endast riittelse av felriikning. klskrivning eller 

imnat uppenbart fiirbiseende, 

4. vid h..:slut om iiterkallclse tills vidare av ett kiirkort. kiirkortstillq[md 

eller traktorkort eller om viigran tills vidar..: att godkiinna ett utliindskt 

körkort, niir det är uppenbart att ett s{1dant beslut bör meddelas. 

5. vid annat beslut som int..: innefattar slutligt avgörande a\' mål. 

Om det inte iir p[1kallat av siirskild anledning att 111{1kt priivas av fullsutten 

riitt. iir länsriitt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte 

innefattar prövning av m{tlet i sak. 

Vad som siigs i andra stycket giiller även vid avgörande av 

l. mål om utdömande av vite. 

2. miil enligt bcvissiikringslagen 

(l 975: 1027) för skatte- och avgifts

processen. enligt lagen (1978:880) 

om bet;:ilningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter, om handlings 

undantagande från taxeringsrevi

sion. skatterevision eller annan 

granskning och om befrielse fr(111 

skyldighet att liimna kontrolluppgift 

enligt taxeringslagcn ( 1956:623). 

2. mitl enligt bevissiikringslagen 

( 1975: 1027) för skatte- och avgifts

processen. enligt lagen ( lll7t-\:880) 

om betalningssiikring för skatter. 

tullar och avgifter. 0111 hesiktning 

enligt jc1.l'tighe1.1·1axeri11gslagen 

( 1979: 1152 J. om handlings undanta

gamle från taxeringsrevisinn, skatte

revision eller annan granskning och 

om befrielse fran skyldighet att liim

na kontrolluppgift enligt taxeringsla-

gen (1956:623). 

3. mål om omhiindertagande för utredning enligt 30 * barnavärdslag..:n 

(1960:97), 

4. m{il enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag 

av mäl om arbetsgivares ansvarighet fiir arbetstagares skatt. 

5. mM om uppdelning av tax- 5. mM om uppdelning av tax-

eringsvärde enligt 8 * 3 1110111. sista eringsviirdc enligt 20 kap. !5 * jäs-
stycket kom1111111alskattc/<1gen tighetstaxcringslagen ( 1979: 1152). 

(1928:370!. 
6. m{tl som avser ändring av taxerad inkomst med högst 1 ()()() kronor. 

7. mäl enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet överens

stämmer med parternas samstiimmiga mening. 

8. mål om riittshjiilp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan 

myndighet, 

9. mäl enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebiir att varning 

meddelas eller om det är uppenbart att ett kiirkort. körkortstillst{111d eller 

traktorkort skall återkallas eller att ett utliindskt körkort inte skall 

godkiinnas, 

10. m~il i vilket saken iir uppenbar. 
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N111·1m111tlc !rdcl.H' 

19 ~ 

Niimnckman i kammarriitt och liinsriitt utses genom val. Val förriittas av 

landstinget elln, om i liinet finns k\)mmun som inte ingiir i landstingskom

mun. av landstinget och kommunfullmiiktige med den fördelning dem 

emellan som liinsstyrclsen bestiimmer efter befolkningstalcn. I Gotlands län 

förriittas val av kommunfullmiiktigl~ i Gotlands kommun. 

Valet skall vara prnpmtinndlt. om det begärs av minst sii mimga lcdamiiter 

som motsvarar elen kvot. som erh{tlls om antalet niirvarande ledamöter delas 

med det antal personer som valet avser. ökad med l. Om förfarandet vid 

siidant proportionellt val iir siirskilt föreskrivet. 

Vart tredje [1r 1·ii/jcs halva antalet Niir val av de niimndemiin som 

11ii11111dc111ii11 i kammarriitt och liins- ing{ir i liinsriitt vid behandling av mal 

riitt. Niir val av de niimndemiin som om fastighetstaxering skall ske fram-

ingär i Jiinsriitt vid behandling av mM gar av ji1stighetstaxeri11gs!age11 

om fastighetstaxering skall ske fram- I 1979:1152!. A 1· de ih·riga 11ä11111t!e-

g{ll' av taxerings/agen (195fJ:n23). mii1111en i liinsriitt och ar 11ii11111de-

111ii1111e11 i kammarrätt väljs halva 

antalet vart tredje år. 

Regeringen för för visst liin förordna att nämnclemiin i kammarrätt skall 

väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till niimndemiin i 

hovrätt. Niimndeman i hovriitt far iiven i annat fall. om han iir behörig därtill, 

tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han iir 

kyrkobokfi"ird. 

2H 
Niimncleman i kammarriitt och liinsriitt utses för sex år men för avgii efter 

tv<'i f1r. Om n:iinndeman i sitdan riitt visar giltigt hinder. för riitten entlediga 

honom tidigare. Dl·n som har fyllt sextio ar har riitt att fdtntriida uppdraget. 

Upphör nämndeman att vara valbar eller behörig. förfaller uppdraget. 

13esliimmclser om mandatperiod 

för s11dan niimncleman som ingt1r i 

Hinsrätt vid behandling av mttl om 

fastighetstaxering finns i taxerings/a

gen (1956:623 ). 

Uestiilnmelser om mandatperiod 

för s~idan nfönndeman som ingår i 

Jiinsriitt vid behandling av mäl om 

fastighetstaxering finns i ji1stiglzets

taxeri11gslage11 I 1979: 1152 ). 

När ledighet uppkommer, utses ny nämndeman för den tid som clterstär. 

Ändras antalet niimndemiin. fär nytilltriiclande niimndeman utses för kortare 

tid än som följer av första stycket. 

Denna lag triidcr i kraft tvi1 veckor efter den dag. d;'1 lagen enligt uppgift pä 

den har utkommit frän trycket i Svensk författningssamling. 

Äldre bestiimmelser skall dock tilliimpas i fr[1ga om fastighetstaxering är 

I 980 och tidigare. 
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Motioner 

Med anledning av propositionen har viickts motion .1980/81 :2029 av Allan 

Åkerlind (m) och Tore Nilsson (m). 

l motionen hemställs att riksdagen beslutar avslå regeringens proposition 

1980/81: 111. såvitt avser förslaget om riitt för fastighetstaxeringsnämnd att 

. mot ägarens vilja hesiktiga fastighet. 

Vidare behandlas de vid allmänna motionstiden viiekta motionerna 

1980/81:1145 av Erik l3örjesson (fp) och Rune Ångström (fp) 

l motionen hemstiills att riksdagen hos regeringen begär 

I. att riksskatteverket ges i uppdrag att omarbeta nu gällande regler för 

fastighetstaxering så att trä som inredningsmaterial inte straffheskattas, 

samt 

2. att riksdagens uttalade intentioner att stimulera fastighetsiigare till 

energisparande åtgärder inte motverkas av fastighetsbeskattningen. 

1980/Rl: 1154 av Giithe Knutson (ml och Gullan Lindblad (m) 

I motionen hemstiills att riksdagen som sin mening ger regeringen till 

kiinna att förekomsten av trii i köksinredningar. innertak och golv i smttlrns 

inte skall föranleda högre taxeringsviirden. 

1980/81:1156 av Kjell Mattsson (c) och Rune Tonvald (c) 

l motionen hemstiills att riksdagen hos regeringen begär att man 

pfigående utredningsarbete om fastighetstaxering beaktar vad som i motio

nen anförts. 

1980/81: 1530 av .John Andersson 111. fl. (vpk) 

I motioncn hemstiills att riksdagen beslutar begiira att regeringen gör en 

översyn genom riksskattcverkets försorg av reglerna för fastighetstaxeringen 

enligt vad som anförs i motionen. 

198lJ/R1:1538 av Rertil .Jonasson m. fl. (c) 

l motionen hemstiills att riksdagen som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad som i motionen anförts om behovet av att korrigera fastighets

taxeringens utfall i vissa avseenden. 

1980/81:1543 av Göthe Knutson (ml och Gullan Lindhlad (m) 

I motionen hemstiills att riksdagen som sin mening ger regeringen till 

känna att förekomsten av isolcrglasfönster - s. k. trq!las - i framtida 

fastighetstaxeringar inte skall föranleda extra standardpoiing och diirav 

följande högre taxeringsvärde. 

Skrivelser 

Triiinformation och Skiirgärdens intresseföreningars kontaktorganisation 

har inkommit med skrivelser till utskottet. 
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Utskottet 

Riksdagen antog hösten 1979 nya regler för allmän fastighetstaxering. Den 

nya lagstiftningen innebär betydande formella iindringar. Dessa har vidtagits 

friimst för att anpassa n:gclsystemct till den nya regeringsformens krav. De 

materiella reglerna har diiremot i sina huvuddrag samma innehi\ll som 

tidigare. De grundläggande reglerna om fastighetstaxering har samlats i en 

särskild fastighctstaxeringslag (FfL) som komplettras genom verkställig

hetsanvisningar utfärdade av regeringen eller riksskatteverket (RSV). FfL 

har genom riksdagsbeslut under våren 1980 kompletterats med regler om 

taxering av industrifastighet. Vidare har villaschablonen och reglerna om 

bl. a. inkomstbeskattning av ägare tills. k. specialbyggnader iindrats. 

I den nu aktuella propositionen - som i likhet med FfL och komplette

ringslagstiftningcn till denna bygger på förslag av 1976 {1rs fastighetstax

cringskommitte -- behandlas vissa processuella fri\gor i samband med 

fastighetstaxering. Siilunda föresläs att reglerna om besviir över fastighets

taxeringsniimnds, länsrätts och kammarrätts beslut och om besvär i siirskild 

ordning, med i huvudsak oförändrat innehåll, förs över från taxeringslagen 

till FfL. Vidare föreslås att uppgifter i fastighetsdcklaration skall kunna 

kontrolleras genom besiktning och att detta skall kunna ske iiven mot 

fastighetsägarens vilja. 

ResYärsreglcrna. som i huvudsak godtagits av flertalet remissinstanser, 

föranleder ingen erinran från skatteutskottets sida. 

Fi"ir att en fastighet skall kunna besiktigas vid fastighetstaxering kriivs 

enligt nuvarande regler att ägaren lämnar sitt samtycke. En tv{mgsbesiktning 

iir möjlig först sedan taxeringen överklagats. Liinsriitt kan dt1 förorda om 

s. k. syn. 

Enligt propositionen skall en tdngsbesiktning kunna ske redan i första 

instans om det föreligger grundad anledning anta att fastighetsägaren i 

deklarationen Himnat felaktiga eller ofullstiindiga uppgifter. 

Allan Akerlind och Tore Nilsson (b{1da rn) yrkar i motion 2029 avslag p<I 

propositionen i denna del. De pekar bl. a. på att flera remissinstanscr 

avstyrkt och att andra stiillt sig tveksamma till en tvängsbesiktning i enlighet 

med fastighetstaxeringskommittens förslag. 

Skatteutskottet delar budgetministerns uppfattning att det ligger ett stort 

värde i att redan i första instans ha tillgång till uppgifter som är erforderliga 

för ett riktigt taxeringsresultat och att det diirför föreligger ett behov av att 

mot en iigares vilja kunna kontrollera riktigheten av en fastighetsdeklaration 

genom besiktning. 

Förslaget i propositionen innebiir. som redan niirnnts. att en besiktning 

mot fastighetsiigarens vilja för ske i:ndast om det finns grundad anledning 

anta att en uppgift som denne lämnat iir felaktig eller ofullständig. I liirutöver 

krii\·s att tillförlitlig uppgift inte utan avseviird olägenhet kan erh;'\llas på 

annat sätt iin genom tvångsbesiktning och att uppgiften är av väsentlig 
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betydelse för åsättande av en riktig taxering. Tviingsbesiktning skall alltsä ses 

som en extraordinär åtgiird som bör tillgripas endast i undantagsfall och dit 

det finns ett verkligt behov diirav. 

Enligt propositionen skall fr[1gor om tvångsbesiktning priivas av liinsriitt. 

dvs. en instans som ligger utanför taxeringsorganisationen och som utgör en 

domstol. Fastighetstaxcringsnämnds framställning om besiktning skall i 

normalfallen delges fastighetsägaren och denne har d;\ miijlighct att göra 

invändningar. Vidare skall vid besiktningen kunna niirvara endast s{1dana 

personer som skall granska deklarationen eller eljest inför niimnden liigga 

fram förslag till beslut om taxering av fastigheten. 

De i propositionen föreskrivna villkoren och formerna för tv[mgsbesikt

ning tillgodoser enligt utskottets mening de krav pii riittssäkerhet och 

integritet för fastighetsägarna som kan stiillas. 

Utskottet tillstyrker därför bifall till propositionen och avstyrker bifall till 

motion 2029. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang vissa fastighetstaxcringsfr{igor 

som aktualiserats i motioner väckta under den allmiinna motionstiden i {1r. 

Utskottet behandlar också en skrivelse fnln Triiinformation. 

Erik Börjesson och Rune Ångström (btida fp) framh[iller i motion 1145 att 

trä som inredningsmaterial inte bör "straftbeskattas" och begiir - i syfte att 

motverka sådan beskattning - att RSV skall få i uppdrag att omarbeta 

gällande regler för fastighetstaxering. De hcgiir ocks[1 en riksdagsskrivclsc av 

innehåll att fastighetsheskattningen inte bör motverka energibesparande 

investeringar i form av exempelvis treglasfönster. Liknande synpunkter 

framförs i motion 1543 av Göthc Knutson och Ciullan Lindhlad (båda m). 

som begär att riksdagen skall ge till kiinna att treglasfönster vid framtida 

fastighetstaxeringar inte skall ge extra standardpo;ing och diirmcd höja 

taxeringsviirdet. Trii som inredningsmaterial tas också upp i motionerna 1154 

och 1530. I den förra motionen hegiir Giithe Knutson och Gullan Lindblad 

(båda m) ett tillkännagivande av riksdagen om att förekomsten av trii i 

köksinredningar, innertak och golv i smt1hus inte hör föranleda högre 

taxeringsvärde. i den senare motionen hemstiiller representanter för samtliga 

riksdagspartier med John Andersson (vpk) som första namn om en utredning 

i liknande syfte. Motionärerna anser att svenska träprodukter bör betraktas 

som lyx endast i sådana fall då de varit föremål för en pf1kostad och 

lyxbetonad behandling. 

Träinformation framhåller i skrivelse till utskottet att man med trii oftast 

får det bästa och på s;lväl kort som lling sikt billigaste utförandet av olika 

byggnadsdclar. Trä får - menar Triiinformation - inte betraktas som lyx. 

Ändå är detta - påpekas det - vad som sker vid 198 L :°1rs fastighetstaxering. 

eftersom skillnaderna i taxeringsvärde mellan fastigheter med triistanclard

poäng och fastigheter utan s;.'1dana poiing kan uppg(1 till mycket betydande 

belopp. I sämsta fall kan de överstiga 1()0 OOll kr. Triiinformation gör ocksa 
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gällande att av RSV utförcladc vcrkstiillighctsförcskrifter och anvisningar om 

riktviirden, viirdeomrf1dcn. viirddaktorcr m. m. är felaktiga och stridande 

mot regeringsformen. 

l l)79 ars fastighctstaxcringsreform bygger pä principen att de grundläg

gancle materiella föreskrifterna redovisas i en siirskild lag, FfL. som 

kompletteras med verkstiillighctsförcskrifter Ol.:h anvisningar. Med hänsyn 

till den m{ingfald av prohlem som behandlas vid fastighetstaxeringen och till 

den speciella karaktiir reglerna i många fall har torde det inte vara möjligt att 

i lagen reglera alla de frägor som har samband med taxeringen. Komplette

rande detaljföreskrifter och anvisningar torde vara nödvändiga om man vill 

uppnf1 en så l[111gt möjligt rättvis och likformig taxering. 

Principen iir att taxeringsvärdet, som utgör underlag för villaheskattning, 

realisationsvinstbeskattning. kapitalbeskattning m. m., skall hestiimmas 

med utgangspunkt i marknadsviirdct. Detta påverkas självfallet av alla 

faktorer som iir iignade att höja eller siinka prisnidn. Fastighetens standard 

utgör naturligtvis en betydelsefull sådan faktor. God isolering. viirdehcstän

diga inredningsdetaljer o. cl. höjer sMedes värdenivån och bör enligt 

utskottets mening göra det. Det kan inte anses rimligt att ett hus med 

treglasfönster skall i'1siittas samma värde som ett hus utan s{1dan isolering 

enbart av den anledningen att en hättrc isolering av energipolitiska skäl iir 

önskviird. Med ett sådant resonemang skulle man med samma fog kunna 

göra gällande att ett vinterbonat hus skall ha samma värde som ett icke 

vinterbonat. Även triiinredning. som enligt Träinformation iir ett material 

med "långtidsviirde", kan i vissa fall höja värdenivån. 

De riktvärden ~om kritiseras i motionerna och skrivelsen tas fram av 

viirdcringsexpcrtis i samverkan med fastighetstaxeringsniimnderna och 

allmiinhetcn. De bygger normalt p<'1 de bästa utredningar om fastigheternas 

marknadsviirden som g[1r att få fram som underlag för viirderingcn. 

Naturligtvis kan oriktiga beriikningar förekomma. Av den anledningen har 

riktviirdena meddelats i anvisningsform och inte i form av bindande 

föreskrifter. Betydelsen av trii och andra inredningsdctaljer som värdefak

torer \·id fastighetstaxeringen får naturligtvis inte överdrivas. Genom att 

riktviirdcna meddelas i anvisningsform är fastighetstaxeringsinstanscrna 

oförhindrade att i varje enskilt ärende eller mål pröva riktigheten av 

anvisningen och avgöra om den skall tilliimpas eller frångås. Härtill kommer 

att den skattskyldige har möjlighet att i deklarationen ange om exempelvis 

triitak eller trägolv inte hi1ller normal standard och diirför inte hör föranleda 

högre poiing. Den av Triiinformation framförda uppfattningen att RSV:s 

anvisningar strider mot regeringsformens förbud mot delegering pil skatte

omrlldet kan utskottet inte dela. Utskottet iir dock medvetet om att kritik kan 

riktas mot enskildheter i det nya systemet och att det kan finnas anledning att 

göra ändringar i förenklande syfte sedan erfarenhet vunnits av den praktiska 

ti!Himpningen. 
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Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 1145. 1154. 1530 

och 1543. 

Bertil Jonasson m. fl. (c) framhtiller i motion 1538 att det i kustomrt1den 

och vid mfmga insjöar är mycket vanligt att fastighetsiigare uppEtk'r tomter 

pii !tinga arrendekontrakt till ett lågt. närmast symboliskt pris, som inte 

tillniirmelsevis motsvarar vad som med de nya taxeringsvärdena skall betalas 

ut i form av förmögenhetsskatt och garantiskatt. Motionärerna anser därför 

att fastighctstaxcringsutfallet bör korrigeras i vissa avseenden och begär ett 

riksdagsuttalande av den innebörden. 

Kjell Mattsson och Rune Tonvald (båda c) framför liknande synpunkter i 

motion 1156. De anser att markområden som är låsta av kontrakt hör 

värderas med utg;'ingspunkt i den avkastning som avtalats. Samma motionii

rer vill att l{mcbelopp och inte taxeringsvärde skall utgöra underlag för 

beskattning och att fastighets värden skall räknas om med kortare intervall än 

fem år och med utgångspunkt i förändringar i index. 

Fd1gan om långtidskontrakts inverkan på fastighetsvärden är. som 

motionärerna i motion 1538 framhåller, föremål för uppmiirksamhet inom 

regeringskansliet. Enligt vad utskottet erfarit kan ett förslag i ärendet 

komma att föreläggas riksdagen i vår. Vad särskilt ang{tr den i motion 1156 

aktualiserade frågan om att fastighetstaxering bör äga rum oftare än nu vill 

utskottet erinra om att 1976 {1rs fastighetstaxeringskommitte f. n. utreder 

möjligheterna att införas. k. rullande fastighetstaxering. Med hänsyn härtill 

och dt1 utskottet inte iir berett medverka till en ordning som innebär att lånen 

i en fastighet och inte taxeringsvärdet skall utgöra underlag för beskattning 

avstyrker utskottet bifall till motion J 156. Eftersom motion 1538 får anses 

vara i huvudsak tillgodosedd med vad utskottet anfört avstyrker utskottet 

hifall iiwn till denna motion. 

Riksdagen har pä förslag av skatteutskottet den 26 februari i ar beslutat 

senarelägga den i 20 kap. 18 *angivna tidpunkten för lokal skattemyndighets 

underrättelse till fastighetsägare en månad till den 15 juli 1981 (SkU J 980/ 

81 :27. rskr 173 ). Med hänsyn härtill anser skatteutskottet sig böra förorda att 

den i 23 kap. 1 * angivna tidpunkten vid 1981 års fastighetstaxering bör 

förlängas till den I september 1981. Detta föranleder ett tillägg till 

ikraftträdandebestämmelserna till FfL. 
Utskottet hemställer 

I. betriiff ande propositionen 

att riksdagen med anledning av proposition 1980/81: 111 och 

med avslag på motion 1980/81:2029 antar de vid propositionen 

fogade förslagen till 

a. lag om iindring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) med 

den ändringen att ikrafttriidandebestämmelscrna erhåller föl

jande som utskottets förslag betecknade lydelse: 
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lkraftträdandebestämmelserna 

Regeringens förslag 

Denna lag träder i kraft två veckor 

efter den dag, då lagen enligt uppgift 

på den utkommit från trycket i 

Svensk författningssamling, och till

lämpas första gången i fråga om 

allmän fastighetstaxering år 1981. 

Utskottets förslag 

1. Denna lag träder i kraft två 

veckor efter den dag, då lagen enligt 

uppgift på den utkommit från tryck

et i Svensk författningssamling. och 

tillämpas första gången i fråga om 

allmän fastighetstaxering år 1981. 

2. Resviir enligt 23 kap. l §får i 

fråga om 1981 års allmänna fastig

hetstaxering föras om där avsedd 

underriitrelse inte erhållits senast den 

1 september 1981. 

b. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623), 

c. lag om ändring i lagen ( 1971 :289) om allmänna förvaltnings

domstolar, 

2. beträffande riktvärden och värdefaktorer 

att riksdagen avslår 

a. motion 1145, 

b. motion 1154, 

c. motion 1530. 

d. motion 1543, 

3. beträffande arrendekontrakt och dess inverkan på fastighets 

taxcri11gs1'ärde 

att riksdagen avslår 

a. motion 1156 i motsvarande del, 

b. motion 1538, 

4. beträffande fastighetstaxeringsperiod 

att riksdagen avslår motion 1156 i motsvarande del, 

5. beträffande lånebelopp som underlag för beskattning 

att riksdagen avslår motion 1156 i motsvarande del. 

Stockholm den 7 april 1981 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK WÄRNBERG 
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Närvarande: Erik Wärnberg (s). Knut Wachtmeistcr (m), Stig Josefson (c). 
Rune Ångström (fp). Rune Carlstein (s)*. förste vice talmannen Ingegerd 
Troedsson (m), Olle Westbcrg i Hofors (s). Tage Sundkvist (c). Hagar 
Normark (s). Bo Lundgren (m). Ingemar Ilallenius (c)*, Bo Forslund (s). 
Wilhelm Gustafsson (fp). Egon Jacohsson (s) och Bo Södersten (s). 

• Ej niirvarandc vid betänkandets justering. 




