
Skatteutskottets betänkande 

1982/83:2 

om ändring i taxeringslagen (prop. 1982/83:29) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1982/83:29 att 
riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i 
taxeringslagen (1956:623). 

I propositionen föreslås att länsstyrelserna och de lokala skattemyndighe
terna ges ökade möjligheter att till den skattskyldiges fördel rätta uppenbara 
felaktigheter i taxeringen. Enligt förslaget öppnas möjlighet att rätta 
taxeringen i de fall då denna uppenbarligen blivit för hög till följd av att den 
skattskyldige på grund av ett felaktigt eller ofullständigt underlag, som 
lämnats av annan än honom själv, har taxerats för en intäkt som han inte har 
haft eller av att den skattskyldige först efter taxeringsperiodens utgång har 
styrkt sin rätt till ett yrkat avdrag eller av att taxeringsnämnden inte har prö
vat uppgifter som har varit tillgängliga för skattemyndigheterna. Enligt 
förslaget skall de nya reglerna tillämpas i fråga om 1982 års taxering. 

Lagförslaget har följande lydelse. 
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Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 72 a 9 taxeringslagen ( 1956: 623! 1 skall hane
dan angivna lydelse. 

72 a *2 

Har taxering for inkomst eller förmögenhet som har beslutats av taxe
ringsniimnd icke införts i skattelängd inom föreskriven tid eller har sådan 
taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller eljest. uppenbarli
gen infört<; felaktigt i sädan liingd. rnr liinsstyrelsen eller den lokala skatte
myndigheten besluta om riittelse av liingden i denna del. Har beskattnings
bar inkomst enligt 2 *lagen t 1958: 295) om sjömansskatt eller enligt I * 2 
mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning eller det antal perioder om· 
trettio dagar för vilka skattskyldig uppburit !>ådan inkomst tindrats, skall 
myndigheten vidtaga hiirav betingad rättelse av liingden. 

Länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten får vidare. om inte 
särskilda skäl talar för att länsrätten bör avgöra frägan. besluta om rättelse 
av taxeringen i den mån denna blivit oriktig till följd av 

l) uppenbar fclriikning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i 
deklaration. 

2) uppenbar felaktighet i fråga om uppgift till ledning för påförande av 
skogsvårdsavgift eller om fastighets taxeringsviinJe. 

3) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av intäkt av annan fastighet 
enligt 24 * 2 mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370). beräkning av avdrag 
enligt 45 * första stycket kommunalskattelagen eller beräkning av garanti
belopp enligt 47 * kommunalskattelagen. 

4) uppenbar felaktighet i fråga om schablonavdrag för egenavgift och 
avstämning av s11dant avdrag eller avdrag som annars medges skattskyldig 
utan särskild utredning. 

5) uppenbar klaktighet i fråga om avdrag, vars rätta belopp framgår av 
dehitering. avdrag för premier och andra avgifter. som avses i 46 * 2 mom. 
första stycket 3l kommunalskattelagen, eller motsvarande avdrag enligt 
4 ~ l mom. andra stycket lagen ( 1947: 5761 om statlig inkomstskatt, avdrag 
enligt 46 ~ 3 mom. kommunalskattelagen eller 4 9 2 mom. lagen om statlig 
inkomstskatt elle( avriikning enligt 46 ~ 4 mom. kommunalskattelagen av 
allmänt avdrag, 

6) uppenhar felaktighet i fråga om grundavdrag eller avräkning enligt 
50 * 3 mom. andra stycket kommunalskattelagen av sådant avdrag. 

7) uppenbar felaktighet i fråga om sådana förutsättningar för skattere
duktion, som enligt 68 ~skall antecknas i skattelängd, 

8) uppenbar felaktighet i fråga om förutsättningar för tillämpning av 
hestämmelserna i 11 ~ I mom. lagen om statlig inkomstskatt om uppdel
ning av A-inkomst och B-inkomst. 

9) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av makars och hemmava
rande barns förmiigenhet enligt 12 *lagen ( 1947: 577) om statlig förmögen
hetsskatt. 

1 Lagenomtryckt1971:-149. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773. 

~ Senaste lydelse 1981: 1120. 
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N111·11rt11uil' lydelse Fiirt'slugcl/ h·dd.11' 

10) uppenbar felaktighet varigenom A-inkl.lmst enligt 9 * -~ mom. lagen 
om statlig inkomstskatt har betecknats som B-inkomst eller inkomst av 
tjiinst. till den del denna utgörs av periodiskt understöd eller diirmed 
jämförlig periodisk intiikt. har be!l'dnats som :\-inkomst, 

11) uppenbarligen för lt1gt avdrag enligt 50 * :! mom. (jiirdc stycket 
kommunalskattclagcn eller nwtsvarande avdrag enligt lagen om statlig 
inkomstskatt. 

Lii11sstrrd.1e11 c/la dc11 lokal11 
.1ka1tn11v11di.i:hct1·11 .filr odsil. 11111 
inte siirskild11 skiil 111l11rfi'ir at1 lii11s
riill<'ll hiir m·giiru ji-,(gw1. h1'.1l11ta 
11111 riilld.1'<' ar t11.reri11gc11 i de J11/I 
d11 dc111111 "l'f>l'llharligcn hli1·it _fi'ir 
hii.r.: 1ill.fi'iUt1 m· 

I J all den sk1111.1ky/dige 11ä [.?/'//!Id 
u1· cl/ .fi'/11/..rigt dia 1~fi1/l.1tii11digr 

under/ag. som lii11111111s m· w111w1 
iin honom .1jiili". har 111.H'/'l//.I' fiir en 
intiikt som h1111 inre har /11~fi, 

2 J 1111 den sk11ttskY/di[.?1',/i)rst c:tier 
111.reringspcriodcn.1 utgång har 
styrkt sin riill till ett i .1jiili·deklara-
1io11e11 l'ili'r hos t11.rai11gs11ii11111dc11 
yrkat in ·drag. 

3 J 1111 ta.rcri11g.rnii11111de11 inte har 
prii1·a111ppgiftl'f' som 1·ari1 rill[.?iinR~ 
liga _ti'ir skarrem.rndighctcma. 

Föreligger felaktighet av angivna slag ffir myndigheten iiven besluta om 
därav föranledd ändring av den skattskyldiges eller makens taxering i ovan 
angivna hänseenden. 

Efter utgången av maj m{mad i\ret efter taxering:-.ftret för rättelse enligt 
denna paragraf beslutas endast om anmiirkning i fr{Lga om felaktighet av 
den art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorh ho~ den som har 
att besluta om rättelsen. 

Innan riittclse beslutas skall. om 
det behövs. yttrande inhiimtas friin 
taxeringsniimndens ordtl.irande. In
neb~ir ifrågasatt fttgiird enligt andra 
eller trc<Uc stycket höjning av taxe
ring, skall den skattskyldige bere
das tillfälle yttra sig innan riittelse 
sker, om hinder hiirför ej möter. 

ln:ian riittclsc heslutas skall. om 
det hehövs. yttrande inhiimtas fr{111 

taxeringsniimndens ordförande. ln
ncb~ir ifrilgasatt <ltgiird enligt andra 
ellerj)iirdc stycket höjning av taxe
ring. skall den skattskyldige bere
das tillfälle yttra sig innan riittelse 
sker. om hinder härför ej möter. 

Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige har yrkat. 
skall, om detta ej iir uppenbart överllödigt. beslutet inom tvii veckor 
tillstiillas den skattskyldige i den ordning som i 69 * 4 mom. föreskrivs i 
fråga om undcrriittelse beträffande taxcringsniimnds beslut. 

Talan mot beslut i fråga om rtittelse enligt denna paragraf förs genom 
besvär över den taxering som avses med riittel~cbeslutet. 

- ' 
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Denna lag träder' i kraft tre veckor efter den dag dä lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas 
första gången i fråga om 1982 års taxering. 

Utskottet 

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

hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1982/83:29 antar det vid 

propositionen fogade förslaget till lag om ändring i taxerings

Jagen (1956:623). 

Stockholm den 19 oktober 1982 

På skatteutskottets vägnar 

ERIK W ÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnberg (s). Knut Wachtmeister (m), Stig Joscfson (c), 
Rune Carlstein (s), Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Bo Lundgren 
(m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s). Egon Jacobsson (s), Karl 
Björzen (m), Anita Johansson (s), Anna Lindh (s), Ewy Möller (m) och Kjell 
Johansson ( fp). 
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