
Skatteutskottets betänkande 

1981/82: 17 

om särskild fastighetstaxering, m. m. (prop. 1981/82:19J 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition l 981/82: 19 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i fastighetstaxcringslagcn (1979: 1152), 

2. lag om ändring i taxeringslagen (I 956:623). 

I propositionen föreslås att fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1 l52) nu 

kompletteras med regler för särskild fastighetstaxering. Förslaget innehär 

inte n:'igra större principiella nyheter utan innefattar närmast en samordning 

av de regler som tidigare gällt enligt kommunalskattelagen ( 1928:370) och 

taxeringslagen ( 1956:623). Siirskild fastighetstaxering skall iiven i fortsätt

ningen ske varje ilr under perioderna mdlan de allmiinna fastighetstaxering-

arna. 

Nytaxeringsgrunderna som tidigare fanns i kommunalskattclagen förs 

över till fastighetstaxeringslagcn med vissa redaktionella _iindringar. De 
beloppsmässiga spärregler som f. n. är knutna till vissa av nytaxcringsgrun

derna justeras något. Giillande minimibelopp. 10 000 kr.. föreslt1s hiijt till 

25 000 kr. En ny beloppsregel som främst berör villafastigheter föreslås 

ocks~i. Ny taxering skall för framtiden alltid ske om smähusets eller 

tomtmarkens fysiska hcskaffrnhct ändrats s{1 att värdet bör höjas eller sänkas 

med minst IOO 000 kr. Ytterligare en nyhet iir att man vid nytaxeringspröv

ningen skall viiga samman alla förändringar som en fastighet berörts av även 

om de faller inom olika nytaxcringsgrundcr. Kvittning av värdehöjande och 

värdesiinkandc föriindringar kommer diirför att ske i större utstriickning än 

tidigare. 

De administrativa reglerna som tidigare fanns i taxeringslagen anpassas i 

möjligaste mi\n till vad som giiller vid den allmänna fastighetstaxeringen och 

vid inkomsttaxeringen. Distriktsindclning föresbs emellertid ske efter 

geografiska grunder. Olika slags fastigheter kommer därför att finnas i de 

flesta distrikten. 

Efter mönster av vad som gäller vid den allmänna fastighetstaxeringen och 

vid den ilfliga inkomsttaxeringen föreslås ett förfarande som innehär att 

fastighctstaxcringsnämnden inom sin arbetsperiod skall kunna ompröva ett 

tidigare fattat beslut. Omprövning blir aktuell friimst då fastighetsägaren har 

gjort erinringar mot det första beslutet. 

Om en förvaltningsdomstol ändrar ett beslut om fastighetstaxering 

frterverkar f. n. inte detta automatiskt på fastighetstaxeringar för år mellan 
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taxeringsåret och det år domstolen ändrar beslutet. I dessa fall är det 

länsrätten som efter anmälan av taxeringsintendcnten eller fastighetsägaren 

skall göra nödvändiga justeringar. Denna uppföljning. som är av rent teknisk 

natur. skall fortsättningsvis göras automatiskt av den lokala skattemyndig

heten. I fråga om schablonheskattade småhus skall den lokala skattemyn

digheten i regel också följa upp och göra den ändring i inkomst- och 

förmögenhetstaxeringarna som föranleds av den ändrade fastighetstaxering

en. 

Besvärs- och riittelsefiirfarandet iir förutom vad gäller hesvärstiderna i allt 

väsentligt utformat som motsvarande hestämmelser vid allmän fastighetstax

ering. En nyhet iir dock att tidsgriinsen för den lokala skattemyndighetens 

befogenhet att rätta uppenbara fel i taxeringsbeslut eller liingdföring slopas. 

Sådan rättelse föreslås få ske under hela den löpande taxeringsperioden. 

Med hänsyn till de nya möjligheterna för den lokala skattemyndigheten att 

utföra uppföljningsåtgiirder för senare taxeringstir föresl{is vidare en ny 

extraordiniir besvärsgrund. Si1väl vid allmiin som särskild fastighetstaxering 

föreslås dessutom nya regler om besviir i särskild ordning då en förvaltnings

domstol gtitt ifr{111 i anvisningar fastlagda riktvärden eller om ett taxcrings

beslut blivit felaktigt på grund av bristfälligt underlag. 

De nya reglerna rörande särskild fastighetstaxering skall tilliimpas första 

gången vid taxering år 1982. Det förenklade uppföljningsförfarandet 

beträffande inkomst och förmögenhet skall giilla fr. o. m. 1982 års inkomst

och förmiigenhctstaxeringar. 

Lagförslagen har följande lydelse. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagcn ( 1979: 1152) 

Hiirigenom föreskrivs i fr<]ga om fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) 

dels att 1 kap. 7 ~- 5 kap. 4 ~- 20 kap. 12 och 23 **· 21 kap. 10 ~- 23 kap. 1 

och 2 ~* samt rubrikerna till 17-23 kap. skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas nio nya paragrafer. 16 kap. 1-9 **·och åtta nya 

kapitel. 25-32 kap .. samt niirmast före 1 kap .. 17 kap. och 25 kap. nya 

rubriker av nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lrdelse Föreslagen (vdelse 

A \'d. I. Bestämmelser om tax

ering av fastighet 

I kap. 

Allmän fastighetstaxering skall 

ske vart femte år. Beslut vid allmän 

fastighetstaxering skall. om inte 

annat föranleds av fåreskrifter om 

särskild fastighetstaxering. gälla från 

ingtmgen av det taxeringsår d;'1 all

miin fastighetstaxering sker till 

ing{rngen av det taxeringsår då all

män fastighetstaxering sker nästa 

gfö1g (den löpande taxeringsperio

den ). 

H 
Allmiin fastighetstaxering skall 

ske vart femte år. Beslut vid allmän 

fastighetstaxering skall. om inte 

annat föranleds av föreskrijiema i 16 

kap.. giilla från ingången av det 

taxeringsilr då allmiin fastighetstax

ering sker till ingtmgen av det tax

eringsår då allmiin fastighetstaxering 

sker nästa gång (den löpande tax

eringsperioden). 

5 kap. 

H 
Marknadsviirclet skall bestämmas Marknadsvärdct skall bestiimmas 

med hiinsyn till det. genomsnittliga med hänsyn till det genomsnittliga 

prisliiget under andra året före tax- prisliiget under andra {iret före det år 

eringsåret. då a/lmiin ji1sri{;hetsta.rering sker. 

16 kap. 

u 
Särskild fastighetstaxering skall 

verkställas de år då allmän fastighets

taxering inte äger rum. 

Vid siirskildf astighctstaxering fast

ställs niistföregående års taxering 

oföriindrad om ny taxering enligt 

2-5 §§ inte ska[[ ske. 
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Nytaxerin gsg ru11 der 

2 !$ 

4 

Ny taxering a1· fastighet skall ske 

om under löpande taxeringsperiod 

I. ny taxcringsenhet bör bildas 

eller taxcri11g.w:11het bör omhi/das 

2. taxeri11gse11hets beskat111i11gsna

t11r eller skatteplik1sforluWande bör 

ändras . 

.H 
Ny taxering m· taxcringsenhet skall 

ske om under löpande taxeringspe

riod taxeri11gse11hetcns 1•ärdc öka/ 

eller minskat genom sådan föränd

ring i rnhetens fysiska beskaffenhet 

1111 t1.1·att taxcring.1Tärde på grund av 

förä11dri11gen hör ändras med mins/ 

en femtedel. dock minst 25 000 kro

nor. Ny taxering skall dock alltid ske 

om kostnader som har uppgått till 

minst en miljon kronor har lagts ned 

på taxeri11g1·e11heten eller. för 1·iirde

ri11gsenhet med småhus och. i före

kom1111111de_täll. dc"irrill hörande tomt

mark. 0111 del sammanlagda riirde1 

111· småhuset oclz tomtmarken pil 

grund m'färiindringen bör höjas eller 

sänkas med minst /()() 000 kronor. 

Om·sett l'lld som nu har sagts skall 

nr taxering ske om bebyggelse skett 

på taxeringsenhet. som förut varit 

obehyggd. eller behyggel.l'l'll på en 

fönlt bebyggd f(L\'eringsenhet rivits. 

hru1111it ned eller förts bort. 

Vid bedömning om ny taxering 

skall ske på grund av minskning i en 

taxeringsenhets värde genom skogs

an·erkning eller annan förändring i 

fråga om skogsbestånde1 skall hän

srn tas 1'i1·en 1i/l de11 1·ärdeök11ing som 

den å1erst1le11de skogen undergått på 
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grund 111· tilfräxt under den löpande 

raxeringsperioden. 

4§ 

Ny taxering m· taxcringsenlzet skall 

ske om under löpande taxeringspe

riod taxeringsmhetcns värde ökat 

eller minskat 

I. genom beslut om ji1stställelse m· 

generalplan. stadspl11n eller bygg

nadsplan 

2. genom annat heslut m· myndig

het 0111 beslutet innebär ändring i 

räl/en all förfoga Öl'er eller i övrigt 

t1nl'iind11 enheten 

3. gcno111 all 111·gi{t till allmän 

\'il-anläggning eller 11llmiin fjiirrriir-

111eanliiggning (ansl11111ings11l'gift) el

ler crsii11ning f6r gatukosmader 

erlagts för enheten. 

Ny taxering skall ske endast 0111 

taxeringsrnhetens t11xering.n-iirde på 

gmnd ar förändringen bör ändras 

med 111inst en fe111tedcl. dock minst 

25 000 kronor. 0111 förändringen 

llll'dfiir en iik11ing eller minskning av 

taxering.1Tiirdet med mindre än 

!00 ()()() kronor sk all ny taxering ske 

cndast efier framstiillning lll' tax

cringsenhetens iigare. 

H 
Ny taxering av taxeringsenhet, vars 

l'iirde har hestii111ts under förutsätt

ning all den anl'änds i förl'iirvsverk

samlzet m· 1·isst slag. skall ske om 

1•erksmnlzl'fen stadigvaramle helt el

ler i allt i·äsentligt har lagts ned under 

den löpande taxcringsperioden. 

Ny taxering får ske endast efter 

framställning lll' taxeringsenlzetens 

iii:are och om taxering.n·ärdet till 
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följd m· viirdcmi11sk11i11g i a11led11i11g 

m· 11edliigg11i11gen hör sänkas med 

minst hiilften. 

Uppsk a ttn ingsg runder 

111 ' 111 . 

6 -~ 
Taxeri11g som m·ses i det1a kapitel 

skall ske med hänsyn till det allmänna 

prisliigc och de uppskattningsgru11-

der i iirrigt som tillämpats l'id den 

närmast föregående allmänna jästig

hetstaxeri11ge11. 

Taxeri11g som har tlsatls enligt 

hestiimmelserna i detla kapitel gäller 

från ingången 111· det taxeringsår då 

taxeringen åsalls, till i11gånge11 a1· det 

taxeringsår då allmiin fastighetstax

ering sker niista gång eller nr taxering 

ånyo sker till följd ar hestiin1111elserna 

i detta kapitel. 

7 .~ 

Vid hediimning a\' frågan om l'iir

det lll' en taxeringsenhet rid ingången 

m· visst taxaingsclr har förändrats scl 

mycket, all nr taxering skall ske 

1111cler elen Wpancie raxeringspcrio

den, skall hänsyn tas till riirdeii11d

ri11ge11 sedan periodens början. Har 

ny taxering sket! rid särskild j(1.1tig

hetstaxeri11g tidigare under perioden, 

skall dock hänsyn diircjier inte tas till 

värdeiindri11g som har skett före de11 

tidpunkt den nya taxeringen arser. 

8§ 
Om en taxeri11gse11hets 1•iirde 

under löpande taxeringsperioci ii11d

rat.1· a1• flera sådana anlecl11i11gar so111 

ill'ses i 3 §skall, l'id hedö11111i11ge11 0111 

ny taxering skall ske, hänsyn tas till 
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den sammanlagda föriindringen. 

Afots\"llrande skall Kiilla då taxerings

enhets riirde ändrats a1· flera sådana 

anlednin}iar som m·ses i 4 .~. 

Om den sammanlagda ökningen 

eller minskningen m· en taxeringsen

hets värde at' sådana anledningar 

som a1•scs i 4 .li uppgdr till minst 

100 000 kronor och taxeringsenhe

tens värde ändrats ii1•en ar sådan 

anledning som a1·ses i 3 * skall, vid 

bedömningen 0111 ny taxering skall 

ske. hänsyn tas till den sammanlagda 

ändringen m· samtliga anledningar 

l'id prövningen om värdeförändring

arna upph·ller beloppskraven 

nämnda paragrafer. Detta skall gälla 

ii1•en om riirdeföriindringen enligt 4 .li 
understiger 100 000 kronor under 

förutsättning att ägaren gör framställ

ning om detta. 

A t g ä r d e r 1· id n y t ax e r in g 

9 -~ 
Om ny taxering sker på grund m· 

föreskrifterna i 2--8 ** fär taxeringen i 
sin helhet prö1·as. Indelningen i tax

eringsenheter skall dock inte omprö

l'as 0111 ny taxering sker av annan 

anledning än som avses i 2 * punkt 

1. 

Avd. 2. Förfarandet m. m. vid 

allmän fastighetstaxering 

17 kap. Om taxeringsorganisationen 17 kap. Taxeringsorganisationen 

m.m. 

18 kap. Om allmän fastighetsdekla

ration, m. m. 

19 kap. Om förberedande åtgärder 

20 kap. Om fastighetstaxerings

nämndernas verksamhet m. m. 

m.m. 

18 kap. Allmän fastighetsdeklara

tion, m. m. 

19 kap. Förberedande åtgärder 

20 kap. Fastighetstaxcringsnämn

dernas verksamhet m. m. 
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12*1 

I fastighetstaxeringsniimnds beslut skall redovisas dels taxcringshcslutct 

enligt punkterna 1-3. dels grunderna för beslutet enligt punkterna 4-7. 

nämligen 

1. fastighetens indelning i taxcringscnheter. 

2. taxeringsenhctens bcskattningsnatur och skattepliktsförhällandc. 

3. skattepliktig enhets taxeringsviirdc och diiri ingiiendc delviirdc samt 

värde av varje värderingsenhet. 

4. storleken av sådan värdefaktor som siirskilt anges i 8-15 kap .. 

5. storleken av riktvärde. 

6. störleken av viirderingshyra enligt 11 kap. -I*· bruttokapitaliseringsfak

tor enligt 11 kap. 6 §. explo<tteringsfaktor enligt 12 kap. 6 *· brytningsfaktor 

och värdet per kubikmeter brytvärd fyndighet enligt 12 kap. 8 *· utbyggd 

effekt. taxeringseffekt. utnyttjandetid. regleringsmöjlighet och beliigenhet 

enligt 15 kap. 3 §och återanskaffningskostnad enligt 11 kap. 7 §och 15 kap. 

7 §samt 

7. säreget förhållande som har föranlett justering av riktviirde. 

I bl'slurer skall också rcdo1·i.rns den 

fördl'lning m· 1axeri11g.1Tiirde1 som 

har sket! rnligt 5 kap. 8 * lredje 

stvcket. 

Värdet av en enskild viirderingsenhet anges i fulla tusental kronor. 

Avrundning sker så att överstigande belopp. som inte uppgi\r till fullt tusental 

kronor. falkr bort. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 

får föreskriva om de ytterligare avrundningsrcgler som behövs. 

23* 
Har fastighetstaxcringsniimnds beslut om taxering ej införts i fastighcts

längd inom föreskriven tid eller har taxering införts i fastighetsliingd för 

annan fastighet än den taxeringen avsett eller eljest uppenbarligen felaktigt 

eller har anteckning om ägare i fastighetsliingd blivit oriktig. för den lokala 

skattemyndigheten besluta om riittelse av fastighetslängden i denna del. 

Har fastighctstaxeringsnämnds beslut om taxering blivit oriktigt till följd 

av 

1. uppenbar felräkning. eller 

2. uppenbart felaktig överföring av belopp eller annan uppgift fr{m den 

allmänna fastighetsdeklarationen. 

får den lokala skattemyndigheten. om ej siirskilda skiil föranleder att 

länsrätten bör avgöra frågan. besluta om rättelse i denna del. 

1 Senaste lydelse 1980: 149. 
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E:Jic:r d1'11 1 december under wx

cringsåret får riittclse enligt denna 

paragraf b!'slllfas endast om mrmiirk

ning i fråga om fdaktiglrctcn gjorts 

dessförinnan hos den lokala skatte-

9 

Föreslagen lydelse 

0111 /ll'.ffiir iii·cr taxeringrn har 

1111/('irts filr riittelsc rnligt denna para

gra( inlc bc·slutas. 0111 ime räf/elsen 

ai·scr oriktig anteckning 0111 iigare. 

Riittel.i·e jilr beslutas under hela den 

myndigheten. liipmu/e taxcringspcrioden. 

Innan riittelse beslutas skall. om detta ej iir iiverOödigt. yttrande inhiimtas 

friin fastighetstaxeringsniimndcns ordförande och. om hinder ej miiter. 

fastighetens iigare. 

Den lokala skattemyndigheten skall. om detta ej iir uppenbart överflödigt. 

inom tv{1 vecknr tillstiilla fastighetens iigarc underrättelse om beslut i fr{1ga 

om rättelse i den ordning som avses i 19 ~ samt undcrriitta skattechefen och 

vederbörande kommun om beslutet. 

Talan mot beslut i fri'1ga om riittcl

se enligt denna paragraf ji1r ej _fi'ira.1· 

siirsk ilt. Talan mot laxcringcn fär 

iil'en i den del besl/lfct m·ser föms i 

den ordning som gäller Ji'ir hesviir 

över jilstighetstaxcri11g.111iimnds /Je-

slw. 

Talan mot beslut i fdga om riittel

se enligt denna paragraf förs ge110111 

hesviir iiver den taxering som ai·ses 

111cd riitlclsc/lCslllfcl. 

:-.liirmare föreskrifter om förfarandet vid riittclse enligt denna paragraf 

meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

21 kap. Om besvär över fastighets- 21 kap. Besvär över fastighetstaxe-

taxeringsnämnds beslut2 ringsnämnds heslut 

10 ~\ 

Niimndeman som avses i 8 ~utses fiir tiden fr[m och rrn:d den 1 juli det är. 

df1 allmän fastighetstaxering iiger rum. till och med den 30 juni det år då sådan 

taxering sker niista g{mg. 

Viirderingsteknisk ledamot i liins- Yiirderingsteknisk ledamot i liins-

riitt förordnas av regeringen för tid riitt förordnas av regeringen för tid 

som siigs i första stycket. som sägs i första stycket. /h·gar 

sådan person under den tid, för 

l'ilkcn Iran har b/ii·it 111.mld. far 

rcgeringC'n jårordna annan person 

för den tid som återstär. 

22 kap. Om bes,·är över länsrätts och 22 kap. Besvär över Iänsrätts och 

kammarrätts hcslut4 kammarrätts heslut 

~ Senaste lydcls..: 1981 :280. 

·
1 Scnaste~~dcls..: J<JXl:WO . 

.i S..:nask lydelse 1'181:280. 

I* Riksdagen l<Jli/!82. 6 sam/. Nr 17 
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23 kap. Om besvär särskild ord- 23 kap. Besvär i särskild ordnin~ 

ning5 

1 *" 
Har ägare av fastighet. som skall få underriittelse enligt 20 kap. 18 *, inte 

fått sådan underriittelsc senast den 15 augusti under taxeringsåret. för ägaren 

anföra besvär intill utg~lngen av t1ret efter taxeringsåret. 

H1 

Har 1111derriittclsc som m·scs i 20 

kap. 14 eller 18 *haft felaktigt i1111c

håll, får iigarrn anföra hesriir före 

11tgä11ge11 m· fi'mte drl't efter tax

eringsåret. 

Den som enligt 21 kap. I * för föra talan mot fastighetstaxeringsnämnds 

beslut får före utgtmgen av femte ;\ret efter taxeringsi'iret anföra besvär. 

I. om fastighet genom förbiseende inte har blivit taxerad. 

2. om taxering har iigt rum av annan egendom iin fastighet eller om värde 

har bestämts för egendom som avses i 7 kap. 16 *· 
3. om fastighet har upptagits såsom skattepliktig fastän den är undantagen 

från skatteplikt. eller har undantagits från skatteplikt. trots att s?1 inte hade 

bort ske, 

4. om fastighet eller del av fastighet har taxerats på mer än en ort eller eljest 

blivit dubbeltaxerad, 

5. om taxeringsbeslut betriiffande fastigheten har blivit oriktigt på grund av 

felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, 

'Senaste lydelse 1981 :280. 
0 Senaste lydelse l 9R I :280. 

7 Senaste lydelse I '!R I :280. 

6. om jön-altni11gsdo111stol ge11om 

lagakraftiigwule beslut i mål om fi1s

tighetstaxeri11g har frå11gätt hehörig 

111y11diglll!ts a111·is11ing 0111 riktl'ärde 

for visst l'ärdeområde och besvären 

rör jästighet inom samma riirdeom
rt/(/e, 

7. om .filstighet på gnind al' att 

underlaget för taxering a1· fastigheten 

har varit JC!aktigt eller ofullständigt 

har åsatts l'äsentligt annorlunda tax

ering än som bort ske, 
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6. om eljest sådana omständighe

ter föreligger, som hort föranleda 

väsentligt annorlunda taxering och 

särskilda skäl föreligger för prövning 

av besvären. 

7. om underrättelse som ai·ses i 20 

kap. 14 eller 18 .~ har haft felaktigt 

innehåll. 

Föreslagen lydelse 

8. om eljest sådana omständighe" 

ter föreligger, som hort föranleda 

väsentligt annorlunda taxering och 

särskilda skäl föreligger för prövning 

av besvären. 

Avd. 3. Förfarandet m. m. vid 

särskild fastighetstaxering 

25 kap. Taxeringsorganisationen 

m.m. 

H 
Län indelas i siirskilda fastighets

taxeringsdistrikt. 

Särskilt fastighetstaxeringsdistrikt 

skall omfatta visst område inom 

länet. 

2* 
För varje siirskilt fastighetstax

eringsdistrikt skall finnas en särskild 

fastighetstaxcringsniimnd, som verk

ställer taxering inom distriktet. 

3§ 

Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer beslutar om 

indelning i särskilda fastighetstax

eringsdistrikt för ett taxeringsår. 

4§ 

Ordförande i särskild fastighets

taxeringsnämnd förordnas av läns

styrelsen för ett taxeringsår. 

Länsstyrelsen får förordna ytterli

gare en ledamot i särskild fastighets

taxeringsnämnd för ett taxeringsår. 
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12 

ÖFriga leda111öter i särskild fastig

hc1s1axeri11gsnii111nd och suppleamer 

fiir de111 wses grno111 Fal för ett 

taxeringsår. 

Bes1ä111111elserna i 17 kap. 7 § and

ra och tredje s1ycke11a skall iiga 111ot

.1'\'ara1ule tillämpning i fråga om sär

skild ji1stighetsraxering. 

Be.1·tii111111clsern11 i /7 kap. I. 8-13, 

15-17 och /<J-25 §.§skall i 1illämpliga 

delar gälla ä1·e11 i fråga 0111 särskild 

fas1ighe1S1axering. Förordnande m• 

kons11le111er som m·ses i 17 kap. 15 § 

skall emellertid iiga rum senas/ den 30 

novcmher året före det år då särskild 

ji1stighcrsraxering iiger ru111. 

Liinsstyrelsen och drn lokala 

ska11e111yndighetcn skall åt särskild 

jästiglzetsta.reringsniimnd bereda 

ärenden och ombesörja göromål av 
expeditionell ar/. Nämnda myndig

heler granskar fastighetsdeklaratio

ner och 1illh1111dalulllcr i den omfatt

ning so111 arl1e1sförhållande11a 111ed

ger f öredmgande i iirende som myn

dighet granskat. 

7§ 
!3e.1Tiir ön'f ko11111111nf11ll111iiktiges 

eller landstings hes lut enligt 5 §eller fJ 

§. sål'itt den gäller tillii111pningen av 

17 kap. 8 och 12 H. anförs hos 

länsstyrelsen. I fråga om ö1·erklagan

det skall i ö1•rigt bestä111111elsema i 

kommunallagen ( 1977:179) om be

s1·är ö1·er l>eslllf m· komm11nfl1llmäk

tige tillii111pas. 

Mot liimstyrclsem beslut enligt för

sta s1ycket får talan inte föras. Talan 
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får i11te heller föras mot hes/ut enligt 

3 * eller mot lä11sstyrelsens beslut 

e11/igt 4 och 5 **samt 6 .~. såvitt den 

giillcr tillämp11i11gen a1· 17 kap. 8 och 

/ l-13 ·~*· 

26 kap. Särskild fastighetsdeklara

tion, m. m. 

Den som vid årets i11gäng \'ar ägare 

till fastighet får lämna särskild fastig

hetsdeklaration rörande fastigheten. 

Deklaratio11 med tillhöra11de ha11d

li11gar skall lämnas till länsstyrelsen 

eller den lokala skauemyndigheten 

senast den 15 februari 1111der tax

eringsåret. Detsamma gäller fram

ställningar enligt 16 kap. 4 och 

5 **-

2* 
Ljtcr anmaning är den som vid 

årets ingång rar ägare till fastighet 

skyldig all lämna särskild j{1stiglu:ts

deklaration. 

Deklaratio11en med tillhörande 

handlingar skall lämnas till den som 

har utfärdat anmaningen eller till de11 

lokala skattemyndigheten inom den 

tid som anges i a11mani11gen. Slutti

den får inte bestämmas till tidigare 

dag än tionde dagen efter mottagan

det av anmaningen. Sluttide11 får illfe 

heller bestämmas till tidigare dag än 

den 15 februari under taxeringsåret. 

Anmaning utfärdas om det ka11 

antas att det vid årets ingång förelegat 

sådant förhållande som enligt 16 kap. 

skall medföra ny taxering. Anmaning 

får också 11tfärdas om framstiill11ing 

enligt 16 kap. 4 eller 5 .9 har gjorts 
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utan all särskildfastighetsdeklaration 

har lämnats. Anmaning behöver inte 

utfärdas. om det iir uppenbart att 

deklaration i111e hehövs för taxering

en. 

H 
Bestämmelserna i 18 kap. 2-9. 

12-14, /6, 22-40 H samt 41 .~första 

och tredje styckena skall i den mån 

ime annat iir föreskril'et i detta kapitel 

äga motsvarande tillämpning l'id sär

skild fastighetstaxering. I anmaning 

art lämna fästighetsdeklararion skall 

1•idare lämnas uppgift om de11 grund 

på l'ilken anma11ing sker. 

Vite får inte jöreliiggas i jiill som 

sägs i 2 .~. I förnyad anma11i11g att 

lämna särskild fästighetsdcklaration 

filr däremot l'ite .föreläggas. 

27 kap. FÖrberedande åtgärder 

I.~ 

Senast den 31 ok1ober året före 

taxeringsårel skall regeringen eller 

myndighet som regeringen bestäm

mer hesluta föreskrifter för förbere

delsearhl'let. 

2§ 
Senast den JO januari under tax

eringsåret skall regeringen eller myn

dighet som regeringen bestämmer 

besluta de ytterligare .föreskrifter 

enligt 7 kap. 7 .~som belzö1·.1".för årets 

taxering förwom dem som har 

beslutats för den närmast föregående 

allmiinna .fastighetstaxeringen eller 

för därefter följande sfirskilda fastig

hl'lstaxeringar. 
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28 kap. De särskilda fastighctstax

eringsnämndcrnas verksamhet m. m. 

Bestäm111elsema i 20 kap. 1-9 ** 
samt 15 .1$ gäller i tilliimpliga delar l'id 

särskild jästiglze1staxering. 

2 s s 
Den särskilda fastiglze1s1axerings-

11ä111nden skall senas/ den 31 maj 

11nder /axeringsåret meddela hesllll 

0111 taxering m· ji1stighe1 som ingår i 

di.1·1rikte1 . 

.H 
Bestii111111elsema i 20 kap. 12 och 

I 3 .* * 0111 jiutiglzet.waxering.rnii111n
de11S hes/ut gäller 1·id särskild fiwig

hets1axeri11g. 1 besllllet skall också 

redol'isas de skäl so111liggcr1ill grund 

fiir 1·erk.wiilld ny 1axeri11g eller. 0111 

siirskild fas1ighe1sdeklaration har 

liinznat.1· eller 0111 framstiillning 0111 ny 

taxeri11g har gjorls, de skiil som ligger 

till gru11d för hes/ut 11/t ny taxering 

inte skall ske. 

4* 
!Jen lokala ska11e111y11dighete11 

skall senast de11 30 j1111i 1111der tax

eringsåret 1111derrä11a de11 som 1·ar 

ägare till ji1stiglzet l'id i11gången av 

året om 

I. innehållet i den särskilda fastig

hetstaxeringsnämndens bes/111 0111 11y 

taxering av fastighet, 

2. att ägaren senast den 3 I a11g11sti 

till fastighetstaxeringsnii11111dcns ord

förande får avge skriftliga erinringar 

mot beslutet. 
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3. all ny 1111darii11clsc kommer atl 

siinda.1· 111endast0111 iigaren har al'gc11 

erinringar mot ht'sll//ct eller fi1stig

hetsta.rcri11gs11ii11111den. 111a11 atl erin

ringar har m'.~ells. har bcslwat 1isä1ta 

a111wn 1axering iin s0111 framgår il\' 2 .~ 

eller annars har frå11g1l11 säda111 

hes/ut. 

4. nu/ som skall iakllas m· den som 

1·ill ii1·crklaga den siirskilda fi1s1ig

hct.1·t axe ri ngsn ii 11111 de ns heslu 1, 

5. i1111cluillet i skiljak1ig mening. 

Srnast drn 30 juni under taxcrings

årct skall den lokala skattcm_rndighc

len undcrriitla den som har /ii11111at 

siirsk ild f1fslighe1.1dl'klaration eller 

som har gjorl frwnstiillning 0111 ny 

taxering i det /iill fästighc1sw.reri11gs

nii11111de11 har besluta/ alt ny 1a.reri11g 

inte skall ske. U11derrät1clsrn skall 

i1111eilålla de skäl som ligger till gn111d 

för beslult.'I. Vidare skall gälla vad 
som siigs i första st_l'ckct punklcma 

2-5. 

Umfrrrii11else skall ocksä sändas 

till den som har blii·il ägare till 

fi1s1ighet cjier i11gå11grn al' årel om 

han hos den lokala ska1te111yndighe

te11 lzar a11111ii/1 all ha111·ill ha c11 sädan 

1111dcrriiltt•lsc. 

'i s . ,\ 

Den siirskilda fa.wighets1axcri11gs-

11iim11de11 skall senas! den 15 septem

ber under taxeringsåret omprih·a 

heslut när fastighclsiigarcn ai·ger 

erinringar eller skt'il annars fiirelig-

ger. 
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6* 
Dm siirskilda ftwighet.1·111xcri11gs-

nämndens arbete beträffande filstig

hetstaxeringcn skall rnra a1 .. ~l11tat 

senast den 15 .H'/J/l'lnher under tax

eringsåret. 

7* 
Den lokala skat1onyndigheten 

skall senast den 15 oktober under 

taxeringsåret till ägare m· fastighet 

sända 11ndcrriit1cl.1·e 0111 den särskilda 

jilstighetstaxeringsnii111ndens ai·gö

rande enligt 5 *· Vidare skall drn 

lokala skclflemynclighetrn senast 

samma dag sända wulariittelse till 

.1·iikande som begärt fördelning av 

taxcringn·iirdct enligt 1 .li. 
Undcrrä1te/.1·e skall innehålla upp

lysning 0111 vad so111 skall iakttas av 

den som l'ill örerklaga fastighetstax

ering.rnä111ndens beslut samt om inne

hållet i skiljaktig mening. 

Underrät1else enligt första stycket 

skall ridarc sändas till ägare som före 

111gå11ge11 m· juli månad under tax

eringsåret i111e har erhållit underrät

telse cnligt ../ .~ och som senast den 25 

augusti under raxrringsåret anmält att 

han önskar 1111derriit1else om innelull

let i bcsllll 0111 fästighetstaxering. 

8* 
Restämme/serna i 20 kap. 19 § 

gäller vid den särskilda fastighetstax

eringen i fråga 0111 underrättelse 

enligt 1 . ../ och 7 **· 

9* 
Dm särskilda .fi1stighetstaxerings-

11ä111nde11s hesllll 0111 fastighetstax-
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ering skall föras in i fastighets

liingd. 

Fastighetstaxering.1·nii1nndens he

s/111 om hyggnad på a111wns mark 

med 1·ärde under JO 000 kronor skall 

dock inte föras in ifastighetsliingden. 

Detsamma gtlller om annan än staten 

tillhörig för.\'\'tll'.\'hyggnad. som enligt 

3 kap. 2 .~ iir undamagen från skaue

plikt. 

Fastighetsliingden skall skriras un

der av lokal skattemyndighet. Den 

skall därefter s1h·itt gäller drn årliga 

taxeringen 1110111 betri~fjimde egen

dom som a1·scs i andra stycket anses 

innefima den siirskilda fiwighetstax

eringsniimntlens beslut om fastighers

taxering. 

Närmare föreskrifter om fastig

hctslängden meddelas m· regeringen 

eller myndighet som regeringen 

bestämmer. 

/() * 
Hcstäm111e/sem11 i 20 kap. 23 § 

gäller vid siirskild fästighetstaxering. 

Riirtelse m· särskild jitstigherstax

aing.rniimnds heslut .filr ske endast 

0111 felaktigheten uppkommit vid 

l'erkstiilld ny taxering. 

Il.~ 

Regeringen meddelar de närmare 

föreskrzfter om den särskilda fastig

hetstaxeri11g.rnii111nde11s arbete som 

behö1·s utöver l'lld som anges i denna 

lag. 

12 * 
Den lokala skattemyndigheten 

skall i anled11i11g m· förvaltnings

domsrol1· heslm al'Seende visst tax

eringsår. för efterföljande år under 
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den löpande taxeringsperioden i fas

tighetsliingdrn föra in de ändringar i 

eller tillägg till jästighetstaxering som 

följer av beslutet. Denna åtgärd skall 

dock ime 1·idtas för tlr då ny taxering 

har skett och inte heller för åren 

diirejier. 

Åtgärden skall I' id tas inom fem 

nlllnadcr från den dag beslutet med

delades. 

Den lokala skattemyndigheten 

skall inom t1·å l'cckor efter l'idtagen 

åtgärd tillYt11lla fastighetens ägare 

underrättelse i den ordning som avses 

i 20 kap. 19 ~- Länsstyrelsen samt 

\'('{/erh6rande fastighetstaxerings-

nämnd. taxeringsnämnd och kom

mun skalf underriittas om åtgärden. 

Underrättelsen skall innehålla upp

lysning 0111 

I. den riitt att anföra besvär över 

den särskilda fastighetstaxeringen 

som följer 111· 31 kap. I.~. 

2. drn rätt att anföra besvär över 

inkomst- och fi.irmögenhetstaxering

en som skattskyldig har enligt 102 § 

taxerings/agen (1956:623) och vad 

han dän·id har att iaktta, 

3. den lokala skattem_vndighetens 

skyldighet att iindra inkomst- och 

fiirmögenhetstaxeringen enligt 72 b .~ 

taxerings/agen, samt 

4. bestämmelserna i 16 kap. om ny 

taxering. 

Det som siigs om förvaltnings

domstols hes/ut gäller ii1·en om den 

lokala skattemyndighetens beslut om 

rättelse enligt JO~ och 20 kap. 23 §. 

Närmare föreskrijier om förfaran

dct enlig! denna paragraf" meddelas 

av regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer. 
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29 kap. Besvär ö\·er särskild fastig

hctstaxeringsnämnds beslut 

I s s 
Bcstii11111wlsema i 21 kap. I, 2 och 

7 §.~ skall giilla 1/1·en i fråga om 

särskild fastighcts1axcring. 

J s - s 
Besvär m· ägare ar fastighet skall 

ha kommit in senas/ de1130 11ove111her 

under ta.reringsåre1. 

Kommuns hes1·är skall ha kommit 

in jöre den 15 januari året efter 

taxeringsåret. 

Be.1·1·är m· taxeringsintendent skall 

ha kommit i11 senas/ den I 5 maj året 

efter taxeringsåret. Han skall inom 

samma tid ha a11gil'it yrkanden oclz 

grunder för be.noärstalan, om ej med 

hiinsrn till utredningens l'idlxf1ighet 

eller andra syn11erliga skäl länsriitten 

medger anständ, dock längst intill 

lltgä11gen a1· september månad sam

ma år. 

Kommer bes\'är från ägare in efter 

den i första stycket angil'lw tiden men 

före den 15 maf året efter wxerings

året, får lclnsriitten prö1·a hes\'iiren 

om taxeringsintendenten helt eller 

defris bitrtlder beSl'ären i sak. 

H 
Bestämmelserna i 21 kap. 8-10 §.1$ 

skall gälla även i fråga om särskild 

f astiglzetstaxering. 

30 kap. Besvär över länsrätts och 

kammarrätts beslut 

H 
Bestämmelserna i 22 kap. 1 .1$ samt 
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3-7 {~ skal/ iit·en giilla i fråga om 

sc·irskild fastighetstaxering. 

Alot lii11srii1ts bcslw 0111 sådan jiir

delning m· taxeri11g.1Tiirdc som skett 

med tilläm1mi11g m• 28 kap. I .~och 20 

kap. 15 ~får talan inte föras. 

31 kap. Besvär i särskild ordning 

H 
Den so111 enligt 29 kap. I f .filrföra 

talan 1110/ fastight•t.1·taxering.rnii111nds 

hes/ut får, i de fii/I diir lokal skatte

myndighet 1·idrngit cltgärd enligt 28 

kap. 12 .~. anji'ira besl'iir över tax
eringrn inom sex månader från dagen 

för skattemyndighetens åtgiird. 

J s - s 
Har iigare 111· ji1stighct. som skall }il 

underriittef.H· enligt 28 kap. 7 f. ime 

jått sädan undarättelse senast den 30 

oktober under taxeringsåret, får iiga

ren anföra be.1Tc'ir intill urgånge11 m· 

året <'.ficr taxeringsåret. 
Har 111ulcrrii11c/.1·,· som ill'.l'<'.I' i 28 

kap . ../eller 7 .~ha/{ ji'!aktigt innehåll, 

jilr ägaren anföra bc.l'l'iirfiire u1gång

e11 a1· jl•mte i/ref efter taxeringsåret. 

Den s0111 mligr :!9 kap. I f jilr fära 

tala11 11101 ji1s1ighets1axering.rniimnds 

beslut får fi'irc u1g1/11gcn a1· fl'lnte året 

efter taxeringsåret an.fiira he.1Tär. 

I. mn fi1stighet genom förbiseende 

inte har b!i1·i1 Utrerad. 

2. 0111 rid ny taxering annan egen

dom ii11 .fi1stighct har b!i1·i1 taxerad 

eller 1·iirdc har hcs1ii1111s fi.ir egendom 

.\'(J//I lll'SCS i 7 kap. /fl .~. 
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3. om l'id ny taxering fastighet har 

upptagits såsom skattepliktig fastän 

den iir 11nda111agen fran skatteplikt, 

eller har w1dw11agirs ji·ån skartep/ikt, 

trots au stl i111e hade bort ske, 

.f. 0111 rid ny wxering fasrighet eller 

del m· fastighet har taxerats pil mer iin 

en ort eller eljest blivit dubbe/tax

erad, 

5. om l'id ny taxering taxeringsbe

slut betriijfimde f(1stighetm har blil'it 

oriktigt på grund m'felriikning. miss

skri1"ni11g eller annat uppenbart för

biseende. 

6. om fiirl'llltningst!omstol genom 

lagakraftägande beslut i mät om fas

tiglretstaxeri11g /rar frå11gårt /Je/rörig 

mvndighets 11111·isning om rikt1·ärde 

för 1·isst l'iirdeomräde och besvären 

rör fastighet inom samma värdeom

råde, 

7. om jizstighet på grund m· att 

underlaget för taxering av fastigheten 

har 1·arit felaktigt dler ofullständigt 

har åsatts 1•iismtligt annorlunda tax

ering iin som bort ske, 

8. om eljest sådana omständigheter 

föreligger, som hort föranleda 1•ii

sentligt annorlunda taxering och siir

skilda skäl föreligger för prövning av 

he.n-iircn . 

../§ 

Bestämmelserna i 23 kap. 3 och 

4 §.~ skall gälla ä1•en i fråga om 

särskilt! fastighetstaxering. 

32 kap. Övri~a bestämmelser om 

besvär 

I§ 

Resviirsriitt. som enligt 29-31 kap. 
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gäller för iigare m· fi1stighet. tillkom

mer den som vid ingången av tax

eringsåret är ägare av fästig het liksom 

den som därefter. dock senast före 

ingången av det taxeringsår då all

män ji1stighetstaxering sker nästa 

gång. har blivit iigare av fastigheten 

iii·ensom arrrndator. 1·ilken jämlikt 

a1·tal, ingilnget efter kommwwl

skatle/ag<'ns ikrafltrddande. gent

emot ägare har alt 1111s1·ara för skatl 

f'iir fastighets garantibelopp. 

J s - ~ 

Bestii111mclserna i 24 kap. 2-7 .~* 
skall äga motsvarande tillämpning i 

frclga 0111 särskild fastighetstaxering. 

l. Denna lag triidcr i kraft dagen efter den dag dä lagen enligt uppgift på 

den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 

första g[mgen i fråga om 20 kap. 12 och 23 **· 21 kap. 10 *samt 23 kap. I och 

2 *§ vid 1981 års allmiinna fastighetstaxering och i övrigt vid 1982 års 

särskilda fastighetstaxering. 

2. Förordnande av konsulent enligt 25 kap. 6 * skall för 1982 års siirskilda 

fastighetstaxering ske före utgimgen av januari månad 1982. 

3. Inför 1982 iirs siirskilda fastighetstaxering skall föreskrifter enligt 27 

kap. I * faststiillas senast dl'n 21 decemher 1981. 

4. Vad som sägs i 16 kap. 4 ~om ersättning för gatukostnader skall i fräga 

om gatubyggnadsiitgiirder som har pt1börjats före utgiingcn av år 1981 avse 

gatumarksersiittning och ersiittning för gatubyggnadskostnad. 
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Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623) 

I Hirigcn\)m förcskri\'s i fd1ga om taxcringslagcn ( 1956:62.W 

dels att 174. 176--186. 186 a. 187--197 samt 199 od1 200 **skall upphöra att 

giilla samt att rubrikerna före 17-1 * och rubrikerna niirmast före 178. 182, 

184. 191. 193. 195. ty6. 199 och 200 **skall utgt1. 

dels att 2 * 1 mom .. 68. 72 a och lll2 **skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 72 b *. av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrandc lydelse 

I mom. 2 I denna lag forst<ls mL'd 

1 s -- ~ 

Föreslagen lydelse 

i11koms1111xcri11g: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig 

inkomstskatt: 

I Lagen omtryckt 1'171 :399. 
Senaste lydelse av 
174 *I mom. 1972:171 
174 * 4 rnom. 1979:440 
174 *:'i rnnm. 197.1: I IOh 
177 * I 974:773 
178 * I mom. 1972:171 
178 * 2 mom. "--
178 * 3 morn. "--
IRll * 1974:773 
181 * 1972: 171 
182 * 1975:1178 
184 * 1979:490 
185 * .. __ 
186 a * 1'!73: 11116 
187 * 1974:773 
189 * IlJ79:41Jll 

l'Jll * 11!74:77.1 
191 *I mnm. 1979:175 
l'Jl * 2 1110111 ... __ 

l lJ2 * l lJ811:'J56 
193* 1979:175 
195 * I mnm. I 1J76: 1084 
195 * 2 1110111. 197J:ll06 
195 * J 1110111. 1971!:175 
1'15 * 5 mom. ·· -
197* 197'):175 
J <J<J * I <J72: 171 
21ll) * 1'!7-.\:773 
lagens rnhrik 1974:77.1 
rnbrik.:11 före: 178 * I 972: 171 
rubrikL·n fiirc: J9J * l'J7.1: 1106 
rubriken fiirc l'JlJ * ll/75:7117. 
: Senaste lydelse: I '179: 115.1. 
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j(Jmzögcnhctstaxcring: taxering till statlig förmögenhetsskatt: 

allmän fastighetstaxering: s{1dan taxering av fastighet. som enligt I kap. 7 ~ 

fastighetstaxcringslagen ( 1979: I I 52) skall verkställas vart femte år: samt 

särskild fastighetstax- särskild fastighetstax-

er in g: s{1dan taxering av fastighet. 

som skall verksWllas de <h. dä allmän 

fastighetstaxering icke äger rum. 

er in g: siidan taxering av fastighet. 

som enligt /(J kap . .fästighetstax

eringslagrn (1979: 11521 skall verk

ställas de {1r. d{1 allmiin fastighetstax-

ering ime iiger rum. 

Inkomsttaxering och fiirmögenhetstaxering samt särskild fastighetstax

ering innefattas under heniimningen årlig taxering. 

Till den i"1rliga taxeringen hiinförs ocks{1 vad som enligt 68 ~skall antecknas 

i skattelängden i fråga om annat iin inkomsttaxering eller förmögenhctstax-

ering. 

Med liinsriitt förstäs i denna lag även den mellankommunala skatterätten. 

om inte annat framgår av omstiindighetcrna. 

68 ~\ 

Av taxeringsniimnd beslutade taxeringar skall fiir vaqe skattskyldig 

införas i skatteliingd. 

I skattelängden antecknas siirskilt 

dels i avseende pä statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskiillor med 

angivande tillika i fritga om skattskyldiga som avses i 9 ~ 3 mom. lagen 

(1947:576) om statlig inkomstskatt huruvida inkomsten utgör A-inkomst 

eller 8-inkomst. medgivet avdr<ig för underskott i fiirvärvskälla. samman

riiknad nettoinkomst (summan av inkomsterna av olika förviirvskiillor. 

minskad med avdrag för underskott). medg~·na allmänna avdrag som inte 

avser underskott i törviirvskiilla. taxerad och beskattningsbar inkomst. 

clels heskattningsbar inkomst enligt 2 *lagen ( 1958:2lJ5) om sjömansskatt 

och enligt I * 2 mom. niimnda lag skattepliktig dagpenning samt det antal 
perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldige har upphurit sådan 

inkomst under bcskattningsi1ret. samt sjömansskatteniimndens beslut om 

jämkning enligt 12 ~ 4 mom. lagen om sjömansskatt. 

dels i avseende på kommunal inkomstskatt taxerad och beskattningshar 

inkomst. 

dels heslut i övrigt. som avser förutsättning för avdrag enligt 48 * 2 och 3 

mom. kommunalskattelagen ( 1928:370) eller för skattereduktion enligt 2 * 4 

och 5 mom. uppbördslagen (1953:272). 

J Senaste lydelse l'JSO: I050. 
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dels beslut. som avser förutsiittning för skattereduktion enligt 2 * lagen 

( 1978:423) om skatteliittnader för vissa sparformcr eller 5 * lagen 

( 1980: 10-17) om skattereduktion för aktieutdelning. 

dels beslut llm avräkning av utliindsk skatt eller tilliimpning av progrcs

sionsbcstiimmclser enligt avtal för undvikande av duhbclheskattning. 

dels uppgift om skogshruksviirdc. varp~1 skogsviirdsavgift skall beriik-

nas. 

dels skattepliktig och beskattningsbar förmögenhet. om skatt skall utg{i 

enligt 11 ~ lagen ( \lJ-1-7:577) om statlig förmiigenhctsskat\. 

Uppgi1r den enligt lagen om statlig inkomstskatt beriiknadc taxerade 

inkomsten· till minst 6 l)Oll kronor för cnsamst;'1enck och till sammanlagt minst 

6 000 kronor för makar. som varit gifta vid ing;ingcn av beskattningsärct och 

under detta [ir levt tillsammans. skall den beriiknadc taxerade inkomsten 

införas. iivcn om beskattningsbar inkomst icke uppkommer. 

SkatteHingden skall undcrskrivas Skatteliingden skall underskrivas 

av lokal skattemyndighet. Den skall av lokal skattemyndighet. Den skall 

därefter såvitt giilkr den {1rliga tax- därefter siivitt giillcr den årliga tax

eringen med undantag m· siirskild eringen anses innefatta taxerings

fi1stighe1.1·1axering anses innefatta niimndens beslut. 

taxeringsnämndens beslut. 

72 a *' 
Har taxering för inkomst eller förmiigenhet som har beslutats av 

taxeringsniimnd icke införts i skatteliin)!d inom föreskriven tid eller har sädan 

taxering införts för annan iin den taxeringen avsett eller eljest uppenbarligen 

införts felaktigt i s~ldan Hingd. far Hinsstyrelsen eller den lokala skattemyn

digheten besluta om riittl'lse av liingden i denna del. I far beskattningsbar 

inkomst enligt 2 * lagen ( 1958:295) om sjömansskatt eHcr enligt I ~ 2 mom. 

niimnda lag skattepliktig dagpenning eller det antal perioder om trettio dagar 

för vilka skattskyldig uppburit s{1dan inkomst iindrats. skall myndigheten 

vidtaga härav betingad rättelse av Hingdcn. 

l.iinsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten fiir vidare. om inte 

särskilda skiil talar för att liinsriitten bör avgi'ira fdgan, besluta om rättelse av 

taxeringen i den m:\n Lknna blivit oriktig till följd av 

J) uppenbar felriikning eller uppenbart felaktig iivcrföring av belopp i 

deklaration. 

2) uppenbar felaktighet i fr{1ga om uppgift till ledning för pMiirancle av 

skogsvtirdsavgift eller om fastighets taxcrir~gsviirde. 

4 Senaste lyJclsc l'JSll: 11115. 
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3) uppenbar felaktighet i fr{1ga om beriikning av intiikt av annan fastighet 

enligt 24 * 2 mom. kommunalskattelagen ( 1928:370). beriikning av avdrag 

enligt 45 ~ första stycket kommunalskattelagen eller beriikning av garanti

belopp enligt 47 * kommunalskattclagen. 

4) uppenbar felaktighet i fd1ga om schablonavdrag fiir egenavgift och 

avstiimning av s{1dant avdrag elll:'r avdrag som ;~nnars medgl:'S sbttskyldig 

utan siirskild utredning. 

5) uppenbar felaktighet i fråga om avdrag. vars riitta belopp frarng[1r av 

debitering. avdrag för premier och andra avgifter. som avses i 46 * 2 mom. 

första stycket 3) kommunalskattclagl:'n. eller motsvarande avdrag enligt 4 * J 

mom. andra stycket lagen ( 1947:576) om statlig inkpmstskatt. avdrag enligt 

46 * 3 mom. kommunalskattelagen eller 4 * 2 mom. lagen om statlig 

inkomstskatt eller avriikning enligt 46 * 4 mom. kommunalskattclagen av 

allmänt avdrag. 

6) uppenbar felaktighet i fri1ga om grundavclrag eller avriikning enligt 5U * 
3 mom. andra stycket kommunalskattelagen av s{1dant avdrag. 

7) uppenbar felaktighet i fd1ga om s{1dana förutsiittningar för skattereduk

tion. som enligt 68 * skall antecknas i skattelängd. 

8) uppenbar felaktighet i fritga om f<irutsiittningar för tiWimpning av 

bestämmelserna i 11 * I mom. lagen om statlig inkomstskatt om uppdelning 

av A-inkomst och B-inkomst. 

9) uppenbar felaktighet i fritga om beriikning av makars och hemmava

rande barns förmögenhet enligt 12 ~ lagen ( 1947:577) om statlig förmögen

hetsskatt. 

I Il) uppenbar felaktighet varigenom A-inkomst enligt 9 ~ 3 mom. lagen om 

statlig inkomstskatt har betecknats som B-inkomst eller inkomst av tjänst. till 

den del denna utgörs av periodiskt understöd eller diirrnecl jiimförlig 

periodisk intiikt. har betecknats son~,A-inkomst. 

11) uppenbarligen för lägt avdrag enligt 50 ~ 2 rnom. fjiirdc stycket 

kommunalskattelagen eller motsvarande avdrag enligt lagen om statlig 

inkomstskatt. 

Föreligger felaktighet av angivna slag ff1r myndigheten liven besluta om 

cliirav föranledd iindring av den skattskyldiges eller makens taxering i ovan 

angivna hiinseendi:·n. 

Efter utg(111gen av maj m{111ad [1ret efter taxerings;het får riittelse enligt 

denna paragrafht'slutas endast om anmiirkning i fr<iga om felaktighet av den 

art som denna paragraf avser dl:'Ssförinnan har gjorts hos den som har att 

besluta om riittclsen. 

Innan riittelse beslutas skall. om det hehö\s. yttrande inhiimtas friin 

taxeringsniimndens ordförande. lnnebiir ifr:1gasatt Mgiird enligt andra eller 

tredje stycket höjning av taxering. skall den skattskyldige beredas tillfälle 

yttra sig innan riittelse sker. om hinder härför ej miiter. 
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Beslutas rättelse eller vägras riittclse s1>m den skattskyldi!,!L' har yrkat. 

skall, om detta ej iir uppenbart överfl\idigl. beslutet inom tvii veckor 

tillstiillas den skattskyldige i den ordning som i 69 ~ 4 n11m1. föreskrivs i fr{1ga 

om unclerriittelsc beträffanck taxaingsniimnds beslut. 

Talan mot beslut i fräga om riittel- Talan mot beslut i fr{1ga om riittel-

se enligt denna paragraf /ilr ej _fåras se enligt denna paragraf fiirs genom 

särskilt. Talan mot taxeringen _får hes1·iir Ön'r d1'11 taxering so111 m·ses 

iiven i den del hcsl11tc111\'ser föras hos· med rii1tclse/Jcs/111c1. 

liinsriitten i den ordning som före-

skrin· i 7-1, 76. 1011 och /{)/ **· 
72H 

Den lokala skattemymligheten 

skall, 0111 i11te siirskiltla skiil talar för 

1111 liinsriillen hör a1xöra frågan, 

/>esl11ta om den iindring i taxeringen 

_får inkomst och fiimu)genhct som 

föranleds m · fiirl'lllfllingsdo111s10/s 

bes/111 0111 tilliigg till eller iindring i 

fi1s1ighc1.1·1axeri11g a1· .fi1s1ighe1fiir1·il

ken intiikl /Jcriiknas e11/ig1 ].f .~ 2 

f/Ul/11. kom 11111n11 Is kattclagc11 

( 1928:370). De1sa111111a gäller i del 

fall cltgiird e11/ig1 28 ka11. 12 .~ ji1stig

hl'IS/axc·ri11gslagrn ( JC)79: I 152) har 

rid111gi1s eller hes/111 0111 riittelse har 

jimms l'llligl 2li kap. 23 .~eller 28 kap. 

JO* sa11111111 lag i fråga 0111 sådan 
fi1.1·1ighe1. 

Alw11/ighe1c11 far ii1·en i>esll//a om 

sådan iindring i den ska1tskvldigcs 

makes taxering som föranleds m· 

bcs/111 enligt jiir.1·111 stycket. 

Ändring enligt denna paragraf 

skall hes/was inom _fem månader frän 

den dag di/ he.1h11e1 riirande _fimig

hc1.11axcri11grn meddclacles eller ti1-

g1/rde11 1·id1og.1. 

Jnnebiir Urtlg11sat1 tl1giird enligt fiir

sla eller andra s1yckc1 hiijning av 

taxering. skall clm skauskyldigC' l>crc

das Ti/l(iillc vtlra sig innan ändring 
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beslutas. om hinder härför inte 

miitcr. 

Beslutas iindring eller vägras änd

ring som den skattskvldige har yrkat, 

skall. 0111 delta inte är uppenhart 

örC1fliidigt. bes/litet inom t1·å reckor 

tillstiillas den sk111tskyldigc i den ord

ning som i 69 * .J 1110111. förcskri1·s i 

frdg11 0111 11ndcrrlittelsc heträj]imdc 

ta.rcringsniimnds hes/ut. 

Jitlan mot hes/lit i frdga 0111 

ändring enligt denna paragraf förs 

genom he.ITiir iircr den taxering som 

a1·scs med ä11drings/Jesl111et. 

1112 *' 
Har fastighets taxeringsviirde le- Har fastighets taxeringsvärde le-

gat till grund för inkomsttaxering gat till grund för inkomsttaxering 

eller förmiigenhetstaxering och sker 

genom beslut av regeringsriitten, 

kammarriitt eller Hinsriitt sådan 

ändring betriiffande fastighetstax

eringen att inkomsttaxeringen eller 

förmögenhebtaxeringen bör be

stiimmas till annat belopp än som 

skett. må besviir med yrkande om 

härav föranledd iindring i taxeringen 

för inkomst eller förmögenhet anfö

ras av den skattskyldige. taxeringsin

tendent och. siivitt angär taxning till 

kommunal inkomstskatt, vederbö

rande kommun. 

0 Senaste lydelse 1979: 175. 

eller förmögenhetstaxering och sker 

genom beslut av regeringsrätten. 

kammarriitt eller länsriHt sädan 

iindrin.g betriiffande fastighetstax

eringen att inkomsttaxeringen eller 

förmögenhetstaxeringen bör be

stiimmas till annat belopp iin som 

skett. får besviir med yrkande om 

hiirav föranledd ändring i taxeringen 

för inkomst eller förmögenhet anfö

ras av den skattskyldige. taxeringsin

tendent och. s;ivitt ang{ir taxering till 

kommunal inkomstskatt. vederbö

rande kommun. Dl'lsam11111 gäller i 

det .fäll den lokala skat1emv11dighete11 

har 1·idtagit sådan åtgärd som m·ses i 

28 kap. 12 *fastighetstaxerings/agen 

I 1979: 1152 I eller beslut om räl/efse 

har jiutats enligt 20 kap. 23 .~ eller 28 

kap. JO.~ samma lag. 
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Besviiren skola anföras av skall- Besdren skall anföras inom ä11a 

skyldig eller kommun inom sn miinader fdn den dag. dE1 beslutet 

m<inadn och tll' WX<'ri11gsillle11dl'11/ rörande fastighetstaxeringen rned-

i11om titta mtlmulcr frän den dag. d[1 delades clla ätgiirden 1·idtogs. 

beslutet rörande fastighetstaxering-

en meddelades. 

lksviir enligt denna paragraf må ej 

företagas till 11l'giira11dc. förriin laga 

krafiiigandc beslut rörande fastig

hetstaxeringen föreligger. 

lksviir enligt denna paragraf får 

inte 111·göms fiirriin 111gakrajiiiga11clc 

beslut rörande fastighl'tstaxeringen 

föreligger. 

Denna lag triider i kraft dagen dter den dag di1 lagen enligt uppgift pi'1 den 

har utkommit fdn trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas första 

gimgen i fr{1ga om E1rlig taxering {tr 1982. Äldre bestiimmelser skall giilla i 

friiga om inktm1st- och förmögenhetstaxering är 1981 och tidigare samt 

särskild fastighetstaxering <ir 1980 och tidigare. 
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Riksdagen antog hösten 1979 nya regler för allmän fastighetstaxering. 

Beslutet innebar att de grundliiggande reglerna om si\dan taxering samlades i 

en särskild fastighetstaxeringslag (FTL) som kompletteras genom verkstäl

lighetsföreskriftcr utfärdade av regeringen eller riksskatteverket. FTL har 

genom riksdagsbeslut 1980 och 1981 kompletterats med regler om bl. a. 

taxering av industrifastighet och om besviir över beslut avseende allmiin 

fastighetstaxering. Vidare har som en följdiindring till FTL villaschablonen 

och bestämmelserna om bl. a. inkomstbeskattning av iigare till s. k. 

specialbyggnader ändrats. 

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

ringslagstiftningen till denna bygger på förslag av 1976 ;1rs fastighetstax

eringskommittc - behandlas friimst de materiella och formella reglerna för 

den särskilda fastighetstaxeringen. Förslaget innefattar i huvudsak en 

samordning av de regler som tidigare giillt enligt kommunalskattelagen och 

taxeringslagen. De principiella nyheter som föreslas giillcr framför allt 

nytaxeringsgrunderna och uppföljningen av förvaltningsdomstols beslut om 

fastighetstaxering. De bcloppsmiissiga spiirreglcr som f. n. är knutna till vissa 

av nytaxeringsgrunderna justeras sålunda genom en uppräkning av gällande 

minimibelopp från 10 000 kr. till 25 000 kr. och genom en ny hcloppsregel 

som berör småhus med därtill hörande tomtmark och som innebi"ir att 

nytaxcring för framtiden alltid skall ske (im småhusets eller tomtmarkens 

fysiska beskaffenhet ändrats så att viirdet bör höjas eller siinkas med minst 

100 000 kr. Vidare skall man vid nytaxeringsprövningen viiga samman alla 

förändringar på en fastighet iiven om de faller inom olika nytaxeringsgrun

der. Förvaltningsdomstols beslut om fastighetstaxering skall - i motsats till 

vad som nu gäller - automatiskt följas upp av den lokala skattemyndigheten. 

Ett ändrat beslut om fastighetstaxering kommer sftledes - utan att 

fastighetsiigarcn eller taxeringsintendenten behöver göra anmiilan om 

beslutet - att återverka på fastighetstaxeringar för [1r som ligger mellan 

taxeringsåret och det år domstolen iindrar beslutet. I fd1ga om schablontax

erade fastigheter innebär förslaget att den lokala skattemyndigheten i regel 

också skall göra den ändring i inkomst- och Förmögenhetstaxcringen som 

föranleds av den ändrade fastighetstaxeringen. 

Mot den lokala skattemyndighetens beslut om uppföljning får enligt 

förslaget talan föras i särskild ordning. Såviil i fraga Pm allmän som siirskild 

fastighetstaxering föresE1s hiirutöver nya regler om besvär i siirskild ordning 

då en förvaltningsdomstol gått ifrån i anvisningar fastlagda riktviirden eller 

om ett taxeringsbeslut blivit felaktigt pil grund av bristfälligt underlag. 

Propositionen bygger. som tidigare nämnts. på förslag av fastighetstax

eringskommitten. Förslaget, som vid remissbehandlingen bemötts positivt. 

inncbiir i huvudsak att de administrativa reglerna om siirskild fastighetstax

ering i möjligaste mån anpassas till de bestämmelser som giiller vid den 
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allmänna fastighetstaxeringen och inkomsttaxeringen. Förslagen innebär 

enligt utskottets bedömning såväl formella som materiella förbättringar av 

den särskilda fastighetstaxeringen. Med hänsyn härtill och då utskottet inte 

heller i övrigt funnit anledning till erinran mot propositionen tillstyrker 

utskottet bifall till denna. 
Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1981182: 19 antar de 

propositionen framlagda förslagen till 

l. lag om ändring i fastighetstaxcringslagen (1979: 1152). 

2. lag om iindring i taxeringslagen ( 1956:623). 

Stockholm den 24 november I 98 I 
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