
Skatteutskottets betänkande 

1983/84: 18 
om ändringar i taxeringsförfarandet m. m. (prop. _ 1983/84:58) 

Sammanfattning 

Utskottet tillstyrker förslagen i proposition 1983/84:58, som rör vissa 

handliiggningsfrägor i taxeringsnämnderna och vissa räntesatser enligt 

uppbördslagen m. m. 

M-ledamöterna reserverar sig för bifall till en motion från ekra~ hiill. 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1983/84:58 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. L1g •'lll iindring i raxcring-,lagt•n ( 195(i: h~_,), 

, lag \llll iindring j ti[1pbiird-,lagcn ( )LJ53: ~7~) . 

. ~. lag •Hll :indring i l;1gcn t l'.J-11 :-llfi) <>lll an·"k;1tt ud1 ga\o,katt. 

-1. l<I!-! •>Ill ;indring i lagen t ILJ_'\8: ~'15l um ,_i(>man-;-,katt. 

.:; l;1g \llll ;indrin~ j lagen ( J<J.'\l): 55~) lllll llf1[1hiird ;I\· \'iss;1 <l\gjfti_:r L'nligt 

l.1gl'11 11lJX1: h'l Il nm ,,,cial;l\ gifti:r. 

Il. lag <>111 ;indring i !llllagcn I l973: 670!. 

1 pnlp<.isitioncn förcsl~is nt1gra iindringar i taxeringsförfarandet. För det 

första flireslas att den beloppsgriins. som giiller för taxeringsnämndsord

flira!llkns riitt all besluta emam. höjs från 500 kr. till 2 500 kr. För det 

andra fi.ircsl:is att den skattskyldige i vissa fall skall kunna underrällas om 

en avvikelse friin självdeklarationen genom en upplysning på skattsedeln. 

I propositionen föresl<is vidare all de räntesatser som bestäms enligt 

•.tppbördslagcn skall anknytas till det av riksban.ken fastställda diskontot. 

Niir riinta avsa tillkommande skatt eller skatt för vilken betalningsanständ 

har mcJdelats -,kall riintesatsi.:n höjas med tre procentenheter. Till sist 

förc-,lits n:igra kompletteringar i uppblirdslagens bestämmelser om över

föring av skatt till friimmand..:: stat. 

De 11\"<1 r-~glerna föresläs triida ikraft di.:n 1 januari 1984. 

Lagförslagen har följande lycklse. 

l Uiksd11gc11 JlJij3f8.J. fist1111I. Nr 18 
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Förslag till 

Lag om ändring i taxl'ringslagen ( 1956: 6BI 

Hiirigenom ftireskrivs all oJ ~-(il)~ I lH.:h 4 morn. s;11n1 n * laxering-.!;1-
gcn 119.'io: 6231 1 skall ha nedan angi\'na lydehe. 

N111·ara111il' lydd.1·1· Fiin·s/<1g1•11 lrdds1· 

6.~ ~' 
Taxeringsniimnd iir hc..,Jutfiir med ordf1iranden ,1eh minst lvii clkT. i 

taxering ... niimnd var.., distrikt O!nfattar mer iin en kommun. minst lre ;indra 
ledamiiter. Dock -.kall den lllllstiimlighcten all kdarnlll har all avtri1da \'id 
b~handling av visst iirende icke utgiira hinder nwt att be-.lul fatt;1.., riirande 
detta iirende. 

Om det ej iir pi1kallat av siirskild anledning all iirendct prövas av f111lsu1-
ten niimml. iir taxeringsniimnd bc..,J111fi.ir med onlfiiranden ensam vid 

11 beslut som ej innefattar prövning av iin:ndct i sak. 
21 beslut om taxering utan avvikel-.e friin sjiilvdeklaration elln annan a\' 

i.len skattskyldige till ledning för egen taxering liimnad uppgift. 

3) hcslut om taxering med avvi
kelse fr;in sjiilvt.leklaration eller an
nan av den skathkyldige till ledning 
för egen taxering liimnad uppgift. 
om avvikehen uppgiir till hiigst 51111 
kronor taxerad inkomst. 

)) be-.l11t om taxering med an i
kelse fr;in sjiil\'deklar;1tion eller an
nan av den ... ka11sk~·Jdig.:: till ledning 
fiir egen ta.xcring liimnad uppgift. 
nm avvikelsL·n uppgi1r till· h1ig.,t 
:! 500 kronor taxer;1d inkom-.!. 

4) beslut om riittel..,c av tidigart~ hesltll .... om till fiiljd a\' -.krivkl. riikne
fcl eller annat si1dant förbiseende inneh;illcr uppenbar oriktighL·t. 

.'il hesl11t i iirende i vilket saken iir uppenhar samt 
6) avgivande av yl\rande i besviir ... mill eller i annat m;il eller iin:nde. 

(il) ~ 

/ 1110111.·
1 Har sjiilvdeklaratinn icke blivit fiiljd vid ta.xeringen. skall dclda

rationen förse' med uppgift om avvikcl ... en och ..,kiilen diirfiir. Tillika'-,kall 
till den skall skyldige .,iimb., underriillelse om ·i vilka hiinseemkn deklara
tionen h;1r friingiith samt om -.bien hiirfiir och lllll miijlighden till ompriiv
ning enligt J 1110111. Vad nu har -.;1gts skal i ocks;i giilla hctriilfandc avvikelse 
friin annan av skallskyldig till ledning för egen taxering liimnad uppgift 
eller upplysning. 

I I .<t)!ell tlll.\ll'yd·d l'J7 I .J'J<>. 

U11dariilld1c 1'1i/ig1 Fin/11 
.l'/Vd.1•/ _ti',,. 1111dalii111s, ,,,,, 1/ITi/,d
.\'("// /n/1·r till //ign· /11.1aini: 111'11 
gru11d<1.1· 111i fiir/11il/u11i/1·11 st1111 
1111g<'.1 i ltiii:.11 11·1i u1·/i1/j1111i/1· 111111/..
/1'1": 

I. 111111c11hur fdri1Å11i11g dia tlf'
f'<'lti>url fi-/11/,;ig ii1·1·1F1ri11i: 111· /){"

lotJf' i .1jii/\·dd-./11ruri,,111·11: 

Sc·n;i'IL" il'lklse av l;i~en' nthri~ 1'!7-l: 771. 
_. Sc·n;i,(c· l~·dL·l,e l1>7<J:. l.J.'i. 
'Sena,lt' lydelse 1'!7X: .llh. 
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Fiir<'slagc·n lydd.1<' 

2. uppenbar .frlakligh<"l i ji-tlga 
0111 hC"riik11i11g c11· i111iik1 ai· a1111a11 
.fi1srii;lter e11lig1 2./ ~ 2 1110111. k11111-
1111111,i/sk1111dagrn ( 1928:3711!. h<'
riik11i11g ai· m·drag n1lig1 ./5 ~ .fi"irs111 
sryck<"t ko111111111wlska11t'la.i.:<'ll eller 
hcriik11i11,i; <Il' garantihdojJf' e11lig1 
./7 * ko1111111111al.1k1111dag<'ll: 

3. upp('llhar .fdaklig/I('/ i ji'clga 
0111 111·drag 1·11/ig1 25 * 3 mc1111. a11d
ri1 .1/yckc•/ kc1111111111wl.1k111te/<1g<"11: 

./. 11ppe11har jd11k1i,1:h1·1 i ji'äga 
0111 ardra.i; <"nligt 33 ~ 2 11111111. ko111-
1111111alska11dagc11: 

5. ll{Jf'Cllhar jdaktiglt<'i i .fi'iigu 
0111 al'drag <'nligt 39 ~ 3 111c111i. k11111-
111111wlskc111elage11. 

Be.11ii111111d.1·c11 i andra s/Yck<'l 
skall ini<' tillii111pa.1. 0111 .1iirskilda 
skiil ta/ur .fi'ir all den .1Å1111.1hldige 

1111derriillas enlig! .fi'irsru .\'/.\'ck,·r. 
Tillii111pa.1 hntii111111d\'{'/l i 1111dru 
st.\'Cker skall d<'n sk11111kddige i 
sliill<'I 1111derrii1111s om 111Tikd.1,·11 

g<'11c>11t' <llllniirk11i11g 11ii skall.l<'<lt'i11 
.fi'ir sl111lig skall c11/igr dt' 11iir11111/'I' 
.f('in·skrificr .10111 lll<'dddas 111· r,·.0<'
ri11gc11 dia d<"11 11n·111/igltt't SiJ/11 r<'
gcri11g1•11 /J('S/iillllll<'I". 

I far la.xcring för inkomst ella förmög<.'nhct iisalts skathkylJig. som icke 
avgivit deklaration. skall unde1Tiit1dse om ta.xeringen siindas till den skall
skyldig.:. dock all sådan underriittelse i..:ke iir erforderlig. d:i den som i 
fostighetsliingden för äret niist före ta.xerings.lret upptagits s[isom iigare till 
fastighet äsiilles alknast taxering till kommunal inkomstskatt för garanti
helopp för fastigheten . 

./ 1110111. 4 Underriittdse som 
111'.l'<'.1 i denna paragraf skall siindas 
till den skattskyldige i vanligt brev. 
Försiindelsen f:.'\r i siirskilda fall r.:
kommenderas eller delgivas den 
skattskyldige. 

4 Senaste lydebe i 978: 316. 

./ 11111111. /\11111111 underriittelse <'11-
ligl denna paragraf iin s11111111'.l<'.I' i I 
11u1111. lr<'<U<' S!Ych<'I skall <indas till 
den skatbkyldige i vanligt hrev. 
hirsiindeben for i siirskilda fall r.:
kommenderas eller delgiva~ d.:n 
skattskyldige. 
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N1/\'11rt111,fr /n/d.1,· F1ires/agc11 /.1·dd1,· 

73 *' 
Tai<tn mot t<1.\eringsn<imnd-. heslut föres genom hesviir tws J:in,r;itlcn . 
. \r förviirvsblla i fri1ga om heskattningsort att hiinfiira till skikb liin. 

skall dock den mellankommunala skatteriitten rröva hesviir riirande ta'\e
ring av den skattskyldige och hans hemmavarande harn. 'om ick(' fyllt Il\ 
iir. Om den skattskyldige varit gift vid ing<lngen av heskattning<iret och 
under detta i'tr levt till-.ammans med maken. skall den mellankommunala 
skatteriitten pröva hesviir jiimviil rörande makt.:ns ta.xering. 

Dt:n mellankommunala skatteriitten prövar likaledes hesviir n.irandt.: fr<i
ga. i vilket Hin skattskyldig skall tax('ras. 

Bt.:wiir riirandt.: tax.:ring av aktie
bolag, som tillsamm<ins med annat 
s<ldant bolag utgi.ir kom:ernholag 
t'nligt ::!:l.I ~ /11g,•11 (/9-/.1:7U5! 0111 
oklil'holug. prö1·as av dt:n mellan
kommunala skattt:riitten. om bllla
gcn· avliimnat eller sko/111 111·/ii1111111 

sjitlvdcklaration innm 'kilda liin. 

lksviir n:iranlle taxninµ a1 ;1kti.::
holag. 'llm tiJJ,amman-. m.::d annat 
~ddant bolag utglir kl111cernbolag 
enligt I kap. :! ~ 11Ålil'ho/11g1/11g1·11 
( 1975: 1385!. priiv;1-. a1 d.::n rHL·llan
kl1munala skatteriitten. om b1il<1gcn 
avliimnat eller .1/.:.111/e 1111 111·/ii11111111 
sjiih:deklaration in11m skilda liin. 

Denna lag triilkr i kraft den I januari 1984 .. 
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2 Förslag till 

Lag om iindring i upphi)rdslagcn I 1953: 272) 

1-(iirigellllm fiire-;kri\'S j fri'1ga lllll llppbiinlslagen ( 19)3: 2721 1 

clcl.1 ;1(( an\'isningarna till 6lJ ;i skall upphiira att giilla. 
elds att _,2 och 44 a ~~ \amt h9 ~ l och 2 mom. skall ha nedan angivna 

lydelse. 
,/d.1 att rubriken niirmast fiire 68 ~ skall lyda "Restitution av skatt. 

m. rn.··. 
c/d1 ;1tt i lagen skall infiiras en ny paragraf. h9a ~. av nedan angivni1 

lydelse. 

Fiil'l'slugc11 lyddsc 

·'2 ~c 
Pii tillknmmande skatt skall 

skattskyldig ,.,-/iiggu riinta (rt'.1pit
rii11t<1 ). Riintcbd11pp som under: 
stiger femtio kronor />1//i'irt'.1 <'.i
Riin(a utgilr fiir visst kalenderiir ef
ter den iliigrl' 111· dl' riint1'.\'ll/.1cr. 
som vid den ilrliga dehiteringen det 
;°1ret giiller vid beriikning a\• i\-skat
teriinta. Vid heriikning av riinta for 
tid som infaller efter utgiingen av 
det iir d:I skatten dehiteras till:im
pa-, dock den riintesats 'itlln giilkr 
för debitcrings{ire(. 

Vid heriikning av re-,pitriinta giiller. 

Pi'i tillkommande skatt skall 
skattskyldig hl'fa/a ränta (rt'spi1-

rii11t<1). Räntebelopp som under
stiger femtio kronor P<~/år.1· i11t1'. 
Riinta utgär för visst kalendertir ef
ter den riintesats som vid den årliga 
debiteringen det året gäller vid be
riikning av ö-skatteriinta med ti/1-
/iigg m· tre r>mct'lll<'llilctcr. Vid he
riikning av riinta för tid som infaller 
efter utgången av Jet ilr då skatten 
debiteras tilliimpas dock den riinte
sats som giiller för dehiterings;\ret. 

;lit i den tillkommande .skallen· icke inriiknas skattctilliigg eller förse
ningsavgift enligt taxeringslagen lH.:h ej heller kvarskatteavgift. respitriinta 
och an,tiind-.;riinta: 

att riinta utgilr friln och med den I april iiret niist efter taxerings;1ret. 
dock att riinta pil ii-skatteriinta. restitutionsriinta och skatt. som i'tterbetalts 
enligt 6~ ~ 2 mom. och ing;ir i tillkommande skatt. skall utgå frän utgången 
av den miinad. li<I heloppet utbetalts: 

att riinta 11tg;1r till tlCh med den 
111:111ad. di1 -;katten förfaller till be
talning eller. om -.;k;1tten skall !'r/iig
gas under t va 111-•1>hiird\'/cn11i11!'r. 

till och med den 1111/1111,/ 1111dl'r 1·i/
k1·11 d1'11 Finta ll/>fJhiird1tl'r111i11c11 

i11fi1/la. dock e.i i nilgot fall för 
liingre tid iin tvil fir: 'iamt 

att riinta utgår till och med den 
mi1nad. dä skatten förfaller till be
talning dler. om skatten skallhe111-
/u.1 under tvil 11pphiirc/.1111c/1111der. 

till och med den ./{'ir.1111 11pphiird.1-
111li1111dc11. dock ej i ml.got fall för 
liingre tid. iin t vii år. samt 

att riinta utgiir i helt krontal. \;arvid öretal bortfaller. 
Andras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta. 

1 Lal!c'n 1lfnlrvckl 1'!72: 75_ 
Sc;1a'tt: h dcl'c a\' 
an1 j,ningarna till 69 ~ 1974: X5.l 
lal!cn' ruhrik 1 'J74: 771. 

'S~na'tc hd<.:l'c 197K: 201. 

J * Riksdagen 19/:i3!84. ()sam/. Nr 18 
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N11l'l1ra11dl' lydd.1·t· 

Bestiimmelserna i denna lag om 
tillkllmmandc skatt iiga 111ot.1·1·aran
dc tillii111p11i11g hl'trii,(fi111dt• rcspit
riinta. 

6 

Fiireslage11 lydelse 

Bcstiimmclserna i denna lag om 
tillkommande skatt sk11/I til/iimpas 
p<l respitriinta. 

44a §' 

Utför en arhetstagarc·. som har hemvist hiir i riket. arbete i en främman
de stat med vilken Sverige har ing:1tt överenskommelse fi~r undvikande av 
att preliminiir skatt tas ut i mer iin en av staterna. eller utför en arbetstaga
re. som har hcrn\'ist i en s<°1dan stat. arbete hiir i riket. fär den lokala 
skattemyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av rege
ringen eller myndighet som regeringen hcstiirnmer besluta att skatteavdrag 
enligt denna lag for underlfttas. om avdrag för pn.:lirniniir skatt pi"i grund av 
arbetet görs i den friimmande staten. 

/l.fcdddar dl'!t lok11l11 sk11ttt•m111-
dighl'tt'll l'll hl'sl111 l'11ligt .fi"jrsta 
stvckct. ,lilr liin.1·styrd.l'l'll l'11ligt de 
11iimwrc .fi'ires/..r(lier so111 !lli'dde/as 
a1· regeri11gl'n t'ller 111y11dighl'l som 
rq:eri11gl'11 hl'.l'lii111111cr he.1l11ta all 
prdi111i11iir sk1111 . . 111111 ptl gm11d a1· 
arh<'ti't /rar innr'iräl/its dess.fi'iri111111n 
l'11ligt de111111 l11g, .1·k,;ll ii1·t•1:fi'irn.1 till 
dl'n .fi'ii111m1111dt• s/11/<'n fiir 11/t 

· go11.1kri1·11.I' 11rhl'tst11g11r1•11 diir. Ett 
hcsl111 11111 en säd1111 iii·l'l:fi'iring 111· 

inni'/11/1/cn prc/i111iniir .1k111t. .fi/r 
lii11.1.1·tYrd1·c11 <'llligt dl' niir111an• .fi"i
l'l'.l'kri{il'r som 111<'d1frla.1· i nyss a11-
gi1·en ordning 1wk.1äfillta .11·dan det 
.11111/igt har ht·stii1111.1· alt 11rhcts111-
gurc11s i11ko111st 111· arhetl'I .1kall he
.1kalla.I' i di'11 .fi-ii111111a11dl' staten. 

I 1110111. 4 Diircst dt'n prc/i111i;1iira 
skatt. som enligt 27 ~- 2 1110111. skall 
gottskrivas skattskyldig 1·id dehitt•
ri11g a1· .1l11tliR .1/..art. i rad -den er
lagts ·överstiger den slutliga skat
ten. iiger den skatt.l'kyldige erlicllla 
riinta lii--.1k1111aii11ta) pii det över
skjutande beloppet. Vid riintcbe
riikningcn giilla bestiimmelscrna· i 
27 * 3 mom. andra och tredje styc
kena i tilliimpliga delar. 

'Senaste lvdelsc 1981: nn. 
4 Senaste 1;·delse 1974: K5.'-

I 1110111. Om prc/i111i11iir skall. 
som har i11ht•tal11ts eller som. 1111111 
1111 scl har skett. skall gollskrivas 
skattskyldig pli gm11d 111· lift arhet.~

gi1·are11 gjort .1·kattea1·drag. över
stiger den slutliga skatten skall rän
ta (ii-skatterii11ta) hcriik1111s p{1 det 
överskjutande hcllippct. Vid riinte
beräkningcn giillt·r-bestiimmclserna 
i 27 * 3 mnm. andra od1 tredje 
styckena i till~impliga delar. 
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R;inta utgiir för en hcriiknad ·tid 
a\· tl>lv miinadcr. clol'k 1111 rii11ta pil 
prelirniniir skatt rn/igl 27 ~ 2 1110111. 

3 l. ''"" cr/11gts efter den I 8 januari 
iin~I 11ii.l'I efter inkornstf1ret men se
nast den 30 april samma iir. 111g1ir 
for en tid av SL'X m;°inadeL Riintche
ll'rren 1111i rilllwr}(/ icke· (i\'L'rstiga 
IOOtlOO kronor. Örctal som upp
knmmer vid riinteberiikningen bort
faller. /frg1·ri11g1•11 dll'r cl1·11 111r11-

cli.!!hcl /'t'gl'rillg1'/I h1'Sliillll/11'1' .f{1.1/
.1ti'ilfl'r i cl1•c1•111ha cirl'l .fi'irc l11.1"l'

ri11gsiil'l'l de rii1111•.111/.l'1'r ·''"" .1ko/11 
giill11 1·icl cl1·11 i'irli.1..·11 clcf>itl'l'i11.r.:1·11 
clc·/ Fi/i1111cl1· 1/rel. 

lkstiimmclserna i denna lag om 
tillkommande skatt iiga 111ot.1Tam11-
dc· rillii111r•11i11g hc·trii(/lr/1(/1· li-sbt
tcriint;1. 

:! 1110111.' l'i1 skatt. kvarskatlL'av
gift. respitriinta Pch amti1ndsriinta. 
snm ;1terhctal<1s enligt <iX ~ 2 mom .. 
nch vid uthctalning av skatt eller 
riinta. 'lHll har inneh;lllits med stöd 
av 6X ~ 4 mom. andra stycket. utg;ir 
riinta lr1'1ti1111i,1111Iii11t1tl. Vid riintc
hcriikningen giiller i tilbrnpliga de
lar be'itiimmelscrna i 32 -~ första 
stycket. 

7 

Riinta utg[ll' för e·n heriiknad tid 
av tolv m[111ader. liar preliminiir 
skatt .. 10111 111·sc.1 i '27 * '2 mom. 3. 
hc11i/111s efter den 18 januari ~1ret 

efter inkomstfiret men senast den 
30 april samma i"lr . .l'/..1111 dol'f.. rii111a 
t'c! .1iid1111 sk11ll 11/g(i för en tid av 
sex m{111ader. Riintehcloppen ,1;1,. 
1·11111111c111/11gt i111c överstiga '100000 
kronor. Örl'lal som uppkommer vid 
riinteberiikningen bort faller. 

Rii11111 h1'riik1111s 1'11/igt dl'n riinll'
s111s so111 11101.1·1·11rar det 111· rik.l'h1111-
f..1·11 ,1;1.1·1s1iillcl11 di.1/..01110 som giilll'I' 
1·icl 11/g1/11gc·n 111· clcc1'111l'<'r cll'l'l,li'irc•. 
ruxeri11gsc'ir1·1. 

BesUimmel'icrna i denna lag om 
tillkommande skatt skall rilliilllf'llS 
111/ (i-skattcriinta. 

:: 111m11. l';.i skatt. kvarskatteav
gift. respitr;inta och anst;'111dsriinta. 
som iiterhetalas enligt 68 ~ '2 mom .. 
och vid uthetalning av skatt eller 
riinta. som har innehi'dlits med stöd 
a\' 68 * 4 mom. andra stycket. utgfir 
riinta {re.l'ri111tio11.ll'ii11111). Vid riintc
beriikningen giiller i tilliimpliga de
lar hestiimmelscrna i 3~ ~ första 
stycket. /fo11111 skall dock /)('riik1111.1· 
1111111 rilliigg 111· diir 1111gil'l111 pro-
1·1•11rc11hcrl'I'. 

Vid heriikning av resti111til>nsriinta giiller i övrigt. 
att r;inta utgi1r pii belopp. som senast under taxeringsiirct har betalts som 

rreliminiir skatt. fr:in utgi·1ngen av t;1xcring-;iiret och på annat helopp fd111 
utgiingen av.den m~ln;1d. dii det har betalts: 

att. om .skatt har hL'talts före den upphiirdsrn;'inad. dii skatten har förfallit 
till hetalning. skatten anse" 'l'm betald under niimnda upphördsmi·inad: 

att. om -,katten har hetalts i tlera poster och restitutionen avser endast 
viss del av det sammanlagda skattehek,ppet. det för mycket betalda helop
pl't avriiknas mot det eller de hclopp som sist har bctalts: 

att riinta utgi1r till och med den miinad. di·1 hcloppet i1tcrhctalas: samt 
att riint;1 utgår i helt knintal. varvid öretal hortfaller. 
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N11l't1ramle lydelse Fiire.1lag1'11 lrdclsc 

Har beslut som föranlett restitutionsriinta ändrats pf1 sådant siitt att riinta 
inte skulle ha utgått eller utgått med liigrc belopp, om iindringsheslutet 
hade beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att <"itcr
betala vad han sålunda har uppburit för mycket. BesUimmclscrna i denna 
lag om tillkommande skatt skall också tilWmpas p:'\ restitutinnsriinta. 

Om rcstitutionsränta i siirskilt fall 
föreskrivs i 75 a * fjärde stycket. 

Om restitutionsriinta i siirskilda 
fall föreskrivs i 6911.~ tl"l'<(il' .1n·ckct 
och 75 a ~ ljiirde stycket. 

69 a ~ 

!lfrddelar dl'n lokala sk11tf<'1nr11-
dighete11 ett hcsl11t enligt 4'-111 §, .fi'ir 
liin.utyrc/scn enligt de 11iimwr1' .f/i
reskr(fier so111 111cddd11.1 1n· rn.:c
ringc11 dl1·r 111v11dighe1 som n'.I:<'
ringl'n he.1tii111111,·r h1·sl11ti1 atl 11rdi-
111i11iir skutt, so111 pil grund i/I' arhc
tct har i1111ehälli1.1· dcs.1:fi"iri11111111 en
ligt dc1111i1 lag, skall iin.,.fi'ir11.1· till 
den .fi·ii1111111111dc staten .fi'ir att 
gottskrii·a.1· arhetstagar1'11 diir. 

Har 1·is.1· i11ko111.1·r cllt·1'.fi'ir111iigcn
het i>1'slw11111s s1hiil hiir i rikct .1'11111 

i en still 111ed 1·ilk1·11 S1·1'rigc hur in
gtltt lll'flll .f/ir 1111tfrikt111dc 1n· d11h
hclheskutt11ing. _li"ir .f("ir i>l'.1k11tt
ni11gs1lrer inhetuld sl,.att· ii1·1·1Firas 
till den .fi·ii111111i111de sr11t1·n .f/ir i/Il 

f.:OTtskrirn.1 d1·11 .1katt.1hldigc diir. i 
d1·11 111'111 den .l"l'l'll.\hll sk11111·11 siitTS 
ned g<·11<1111 <llTiik11i11g a1· d<'11 111-

/iinds!,.a skatt .10111 hdii11cr t>ll i11-
ko111.1·t1·11 dia .fi'in11iige11!1t·t1·11 dia 
ge110111 att i11ko111ste11 din· .fi.in11,·i

g1•11hetc11 1111d1111111s _li-1i11 hcsk11tt-
11i11g. /:"11 .1ild1111 ii1·l'rfi'iri11g Jiir dock 
giiras hara till d1·11 del sc1111 ,fr11 i11-
ht'T11/d11 sk111t1'11 inte ht'i1ii1'.1 .fi'ir he
ra/11ii1g <ll' .1·1·1•11.1!,. skatt f("ir l>nka11-
11i11gsårct. 

Pli skutt so111 ii1'1'1:fi'irs cnlii:t und
ra strc/.:et s/.:llll l"(sti1111io11"ri1111,1 
11tg1l till dcn sk,;itsk1'idig: . I ji-a~u 
0111 riinte/){'rid11i11g1·11 giilil'r i 1ill
lii111pligll de/lir hc.1·11i111111clsa11c1 i 
69 ~ .: 1110111. 

Fcwdrc111 pä skc1tr .10111 .1k11/I "it't'l"

.fi'irn.1.fiir intc iiralcltll.\. 
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Nt/\'1ir1111dc lvdd.H' 

9 

Fiif"('.1/11f.:<'l1 /_1·dd.11· 

Bt·.1/111 11111 ii\'<Tf(.iri11g c11/igt 1111d

r11 sn·d.1•/ 111cddd11s 111· n•geri11ge11 

d/,•r d1·11 111.1·111/iglrct s11111 r1',gl'ri11g' 

1•11 hestii111111cr. 

Denna lag triider i kraft den I januari I 984. Aldrc be,liimmclscr giillcr 
<loi:k fortfarande i fråga om 

I. ö-skattcriinta som beriikna~ enligt den [irliga debiteringen iir 1984. 
eller tidigare. 

2. respitriinta. anst[mdsriinta oi:h restitutionsrii_nla 'om belöper p[1 tid 
före ikrafttriidan<let. 
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3 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt 

lliirigenom föreskrivs att 52 ~ I mom. och nia~ lagen I 1941: 41hl om 
arvsskatt och giivo-.katt 1 skall ha nedan angivna lydel<e. 

N111·11ri11f(/e lnld1c Fiirl'.l/<1g1·11 /rdl'i.11· 

52 ~ 

I 1110111.~ Skatt eriligt denna lag skall. i den miin ej jiimlikt 5~ ~ ansti'ind 
medgivih. erliiggas inom se.X vecklir efter det att beslut om skattens 
fashtiillande meddelats eller den enligt h--1 ~ I rnom. fiirordnade gransk
ningsmyndigheten erhi1llit meddelamlc om all skattskyldig vitsnnlat an
rniirkning som frarnstiillts av denna myndighet. 

Har skatt icke fastställts inom 
;·illa miinader efter det bouppteck
ning eller deklaration. oavsett om 
anst;-ind beviljats. senast skolat 
vara ingiven. skall riinta utg;'i fr{m 
och med n~trmast efterföljande n1{1-
nad till och med den m<lnad d<l skat
ten fastsUillts av beskattningsmyn
dighet. Skall jiimlikt 54 ~ skatten 
förskjutas av dödsboet. pilföres vid 
skattens faslstiillande riinta utan 
urrdelning p;i de siirskilda skatt
skyldiga. Ränta utgitr under visst 
kalender;\r efter den hiigrl' 111· dl' 
rii11tl's111.11·r .111111 giil/er i·id haiik-
11i11g 111· riinta _/i"ir d<'I liret enligt 
fJCJ ~ I 11111111. 11prihiirds/11g1'11 
( 1953: 272 J. Riintebelorr som un
der~tiger femtio kronor pf1fores ej. 
Öretal som uppkommer vid riintc
beriikningen bortfaller. 

Har skatt icke fashtiillt s inom 
iitta mi-inader efter det bouppteck
ning eller deklaration. oavse!l om 
ansli1nd beviljats. senast skolat 
vara ingiven. skall riinla utgii fr;ln 
och med niirmast dterfol.iande mii
nad till och med den m{1nad d[i skat
ten faststiillh av beskallningsmyn
dighet. Skall jiimlikt ~4 ~ skallen 
förskjutas av di.idsboet. r<'ifiires vid 
skattens faststiillande riinta utan 
uppdelning rii de siirskilda skatt
skyldiga. Riinta utgifr under vis~! 

kalenden'ir efter den rii11tc.11t1s .10111 
111111.11·11r11r dl'I 111" riksh1111kc11 fi1s1-
stiillda disko11/t1 som giillcr 1·id u1-
gcl11gc11 111" d1·n·111h1T det Fircgd1'11-
de 1/r1·1 med tiffiigg ar fri' rirt1cc111-
e11hctcr. Riintebelorr som under
stiger femtio kronor riiftires ej. 
Öretal som uppkommer vid riinle
heriikningen bortfaller. 

Skatten jämte ränta. där sådan pilförts. skall. d<I underriill iir beskatt
ningsmyndighet. betalas till läns~tyrelsen i det liin. dit underriitten hör. och 
eljest till den länsstyrelse. som ~ir beskattningmyndighet. 

Ändras beslut i friiga om skall sker ny beriikning av riinla. Riintebelopp 
under fem kronor skall varken återbetalas eller utkriivas. Bestiimmelserna 
i denna lag om skall skola i tilliimpliga ddar giilla iiven riinta. 

1 Senaste lydcbc av lagens ruhrik 1974: !<57. 
~ Senaslc lydelse 1975: 133. 
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N111·w·a11dc lydd.1e Fiireslagen l,l'lld.11· 

61 a *' 
Ränta enligt 61 *första sty~ket utg{1r fri·111 och med mi1naden efter den. 

då skattebeloppet efter meddelat beslut om skattens faq,tiillande hlivit 
inbetalat. till och med den månad dit helorret ulhetalas. 

Ränta utgår även på ränta enligt 
5:! och 5:! a §& samt 55 * :! mom .. 
som i\terbetalas. I fråga om räntan 
giilla i övrigt bestämmelserna i 5:! § 

I mom .. dock att riintan heriik1111.1 
tll' liin.utyrel.l'l'll. 

Riinta utgår iivcn pii riinta enligt 
5:! od1 5:! a *§ samt 55 § :! mom .. 
som återbetalas. I fr<-1ga om riintan. 
1·ilke11 skall ht'l'iik1111.1· a1· /ii11.1.11,rrd
.1e11. giillcr i övrigt hestämmelserna 
i 5:! ~ I mom. Riintan skall dod. 
utgtl (fier rii11tesats som 111ot.1Tamr 
dt't i 52 ~ I 1110111. angil'llll di.1ko11-
tot. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. ÄIJre hestiimmelser giiller 
Jock fortfarande i fråga om ränta som belöper p<'t till före ikrafttriidandet. 

·'Senaste lydelse 1974: 857. 
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4 Fiirslag till 

Lag om ~indring i lagen ( 1958: 295) om sji.imansskatt 

Hiirigcnom fore.,krivs att J() * 3 mom. lagen t 1958: 2951 om sjömans
skatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r1111(/1· /rdc/.11· Fiirc.1/11ge11 /.l'lll'i.1!' 

3h ~ 

3 1111n11. ~ Sjiiman eller redare som 
har r:itt att i1terfo för mycket erlagd 
skatt skall erhi.1lla r:inta trl'stifll-
1io11srii11t1il r<1 beloppet. Riinta ut
g<ir under visst kalenderiir efter den 
hiigre 111· de riintl'.rnlst.'r ~om giilll'r 
1·id /)(•riik.11i11g a1· rä11ta ,li'ir c/('{ iiret 
c11/igt fi9 .~ I 1110111. 11r1phiirds/11gc11 
!1953: :!7:! J. Riintehelopp som un
derstiger femtio krontir uthetalas 
ej. 

3 1110111. Sji.iman eller redare ~om 
har riitt att ;·11erf<I flir mycket erlagd 
skatt skall crh[1lla riinta (1'1'.1ti111-

1i1111.1Tii11111) r<'1 heloppet. Riinta ut
g<'ir under visst kalcnderi"1r efter den 
riintc.rnf.I" som 11101s1·11rar dl't a1· 

riksha11k.1'11 .fi/.\tstiillda diskonto 
.10111 giilla 1·id 11tg1i11g1·na1· d1'ce111-
her det .fi'ircgdcnde lil"l't. Riintehe
lopp som understiger femtio kronor 
uthctalas ej. 

Vid heriikning av ränta skall iakttagas. 
att riinta för skatt. avseende visst heskattningsär. utg[1r frän och med den 

I mars nii-,tfoljande ilr. om skatten erlagts fi.ire denna tidpunkt. och i annat 
fall frän och med m;\naden efter den J{t skatten erlagts. 

att riinta utg<ir till och med den miinad. d{1 beslut om f1terhetalning 
meddelas. samt 

att r'iinta utgår i helt krontal. varvid örctal hortfaller. 
Har beslut sum föranlett riinta iindrats på st1dant siitt att riinta icke skulle 

ha utgått eller utgätt med liigre belopp. om ändringsbeslutet beaktats vid 
riinteheriikningen. är sjöman eller redare skyldig fiterbetala vad han såhm
da uppburit för mycket. Bestämmelserna om revisionskrav iiga diirviJ 
motsvarande tillämpning. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1984. Äldre bestiimmelser gäller 
dock fortfarande i frf1ga om riinta som belöper pä tid före ikrafttriidandet. 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. 
Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974: 777. 

~ Senaste lydcl~e 1974: Kti2. 
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5 Förslag till 

L~tg om ändring i lagen ( 1959: 552) om uppbörd av \'i.~sa avgifter 
enligt lagen ( 198 l: 691) om sociala\·gifter 

Härigenom föreskrivs att 24 a. 25 och 26 ~* lagen ( 1959: 552) om upp
bön.I av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691 J om socialavgifter 1 ska(I ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·m·1111de lydelse Fiireslage11 lyddse 

24 a * 
Överstiger erlagd preliminär avgift den slutliga avgiften för utgifts;irct. 

skall riksförsiikringsverket ombesör:ia all den överskjutande avgiften jiimte 
ränta {iterbetalas till arbetsgivaren. om summan diirav. i fiirelrnmrnande 
fall efter avdrag för kvarst{u:nde avgift, uppgi\r till minst tjugofem kro~or. 
Vid beriikningen av räntan iiger 24 * treJje och l]iirJe styckena motwaran
de tilliimpning. Riinta skall ej utgä om riintebeloppet unJerstiger femtio 
kronor. 

Riinta utgiir for [1r enligt den hiig
re 111· cfr 11r11cc'msatser, som i de
cember 111ii1wd under utgifts{1ret 
./il.1t.Hiillts C'111igt 69 ~ I 1110111. andra 
.1·tyc/.;et 11p11h1in/.1/age11 ( 1953: 272 J. 

Riinta utgiir för iir enligt den rii11-
IL'sats som 11111ts1·arar det m· riks
ha11ke11 .fi1.1t.1tiillda cli.lko11t11 .111111 

giil/er rid 11tg1i11ge11 111' uecemher 
under utgifts{iret. 

Riintan heriiknas för en tid av tjorton miinaJer. P;i ej lkhiterad prelimi
niir avgift, som erlagts efter den 18 december under utgiftsi'iret men senast 
den 30 april påföljande {1r, utgiir dock räntan för ~n heriiknad tid av {ltla 
mf111ader. 

25* 
Tillkommande avgift erliigges i tid och ordning. som enligt 19 * tredje 

stycket giiller för betalning av preliminiir avgift. och fördelas till betalning 
vid t vi1 inhctalningstillfällen. Avgift om högst femhundra kronor skall dock 
erli1ggas vid en inhi:talningstillfölle. Tillkommande avgift under tjugofem 
krnnor ullages icke. 

p;, tillkommande avgift skall ar
hehgivare erliigga respitriilltll. s:1-
dan riinta skall dock ej piiföras om 
den understiger femtio kronor. 
Riinta utgär för var:ic kalender;ir ef
ter den riintcsats. som för di:t iiret 
g;iJkr enligt 24 a ~ andra stycket. 
Fiir tidrymd umkr ~1ret efter di:t di'1 
avgiften päfi.iri:s utgiir dock räntan 
efter den riintesats som giiller vid 
riinteberiikning di.:t ~ir dii dehiti:
ringen sker. 

1 Lagrn 111111rydd 1974: 93H. 

Pa tillkommande avgift skall ar
hctsgivare i.:rliigga 1'<'.1pitrii11t11. S{1-
dan riinta skall dock ej p;ifi.iras om 
den understiger femtio knirwr. 
lfanta utgi1r fi.ir va1ji.: kalender~1r ef
ter di.:n riintesats. som för det iiri.:t 
giiller enligt 24 a ~ andra stycket 
111ed tilliigg a1· tre 11roce11tl'11heter. 
För tidrymd under ;iret dti:r do.:t dii 
avgifti:n pi\riires utg~tr dock riintan 
efter den riinti:sah som giilli:r vid 
riinti.:beriikning det <'ir då debite
ringen sker. 

S.:naste lydelse av lagt'n'> ruhrik 191:< I: 6%. 
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N111·un111d1· /n/d.H· Filrn/11g<'11 /_\'dc/.1e 

R<inla ulg<ir friin och med den mars andra <tn.:t efter ulgilhim:l till och 
med den manad. Ja den tillkommande avgiflen '>kall crHiggas eller. om 
avgiften .,kall crbggas vid !lera inhetalningstillfallcn. till och med den 
rniinad, under vilken det fiir.,la inbetalningqillfiillet infaller. dock ej i n[igot 
fall for bngrc tid itn l vi\ i'tr. R;inta avseende belopp som tidigare i'tterbeta
lah till arbetsgivaren .,kall dock utg;i fri111 utg<lngen av den m{111ad. d[i 
beloppet iill:rbctal;1ts. 

26 *~ 
Om lkt finns -.,ynnerliga sbl far rik.,fLir-.,iikringwerket medge anstiind 

hdt eller dcl\'i., med erliiggandc av pMön avgiftsbelopp '>lim uppbiirs av 
verkd och forfaller till betalning t:fter det att ans1ikan oin afötiind har 
gjorh . .-\nst:imhtiden fär bestiimmas till lilngq tva m<'tnader.efter utgi111gen 
av den mi·111ad. d<i beloppet \kulle ha erlagt'>. Söker en arbetsgiva.re rättelse 
av avgifhpaföring enligt 36 ~eller anför han besviir över beslut av riksför
siikringwerkct enligt 38 §. för anst<'tnd meddelas iiven pä ansökan som har 
ingetts efter det all beloppet har förfallit till betalning. s;idant anst~llld fä~ 
beviljas intill dess tv<I mftnader har förflutit fdn dagen för riksförsilkrings
verkeh, kammarr;ittens eller regeringsrättens avgörande i saken. 

Sedan ansl<ind har meddelats. fiir det avgiftsbelopp som omfattas av 
an-;1t111det inte drivas in under tiden för anst~tndet, ej heller far restavgift tas 
ut för hcluppct. 

Är ..:n arb..:hgivare hcrilttigad i1tt f<i ut för myckct erlagd arbetsgivarav
gift, fitr Jenna tas i ;msprfik for att betala s~idan arbetsgivaravgift som 
oml'atta., av anstiindet. 

Har anstftndstidcn gäll till ända utan att hela avgiftsbeloppet har beta
lats, '>kall arhctsgivaren betala restavgift pa den del av beloppet som dä var 
obetald. 

[kn '>lHll har fätt anstiind i avvak
tan pit kammarriittens eller regc
ringsnittens b.:slut skall betala an
st<\ndsriinla för si\dan Jel av av
gifhheloppet ~om genom heslutct 
har fa-;tstiillts till betalning. Riinta 
som understiger femtio kronor skall 
dock ej piiföras. Ränta utg{tr för 
V<trje kalenderiir efter den riintesats 
som för det ilret giiller enligt 24 a § 

andra stycket. 

Den som har fiitt amtiind i avvak
tan p{t kamnrnrriillens eller rcge
ringsriittens beslut skall betala an
stitndsränta för siidan del av av
giftsheloppet som genom beslutet 
har faststiillts till betalning. Riinta 
som understiger femtio kronor skall 
dock ej pMör<is. Ränta utgiir för 
varje kalenderår efter den r:intesats, 
som for det {iret giiller enligt 24 a * 
andra styckct med tilliigg m· tre 
prt 11 · l' Il I c Il /i c It' r. 

An-;ti'mdsrilnta u1gf1r fn\n och med månaden efter den, dti avgiften skulle 
ha erlagts om anstitnd icke haJe medgivits, till och meJ Jen m{mad. Jå 
anstiindstiden gått till ända. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1984. Äldre bestiimmelser giiller 
dock fortfarande i l'riiga om 

I. rilnta enligt 24 a * som beräknas enligt den årliga avgiftsdebiteringen 
;ir 1984 eller tidigare.:. 

2. respilri1nta. anstiindsr:inta och re-.titutionsriinta som belöper pä tid 
före.: ikraft trtidandet. 

~Senaste lydds<.! 19X2: 122. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i tullagcn I 197 3: 670 l 

Härigenom förökrivs att 20a .och 22 *~ tullagen ( 197_~: h701 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·11ra11Je lydelsl' Fcln·.1-/agc11 lydd1 ,, 

20 a *I 
Ränla enlig! 20 * utg[ir för vis'1 

kalcnderär dler den hijgrc 111· de 
riintesa1.1er som giillcr i·id haii/.:-
11i11g 111· rii11/11 p;, Jl'I liret enligt 69 .~ 
I mom. andra .11rc/.:t•1 11pphijrtf.1/a
ge11 ( 1953: 272 J. För lid som infaller 
efter ulgiingen av del i1r Jä införsel
avgiften slutlig! faslsliilles lillä.mpas 
dock den riinlesats som giiller för 
det ftret. Riintehelopp som under
stiger femtio kronor pMöres ej. 

lbnla enlig! 20 !i Ulgiir fiir vis-.t 
kalender;ir efler Jen rii11/1'.1111.1· som 

111ol.1Tt1rar dcl 111· ri/.:sho11kl'!1 _f;1s1-
_11i"illd11 1Ji.l/.;011to St>/11 giil/l'I" 1·id 111-
J.:llll.1,'t'll tll' ili·1 ·t•111h1·r dcl .fi'jn·gtlc11-
dc 1irl'I 1111•il 1il/iigg t11· tri' f'l"tll'l'llt

<'llhl'fl'/". För tid Slllll infalh:r efter 
ulgiingen av det iir lli"i inflir-.elavgif
ten slutlig! faststitlles lilliimpa' 
dock den riinlesats som giiller för 
Jel aret. Riintebelopp som under
stiger femtio kronor pMöres ej. 

Vid beriikning av riinla enligt 20 !i försl;t eller andra slyckd giilkr all 
ränla utgilr 

friin utg;lngen av den andra miinaden et"ier Jen d;i v;1ran angavs lill 
förtullning. Jock att riinla p;i avgift. sum motsvarar tidigare ~iterbetalat 
avgiftsbelopp. utgilr fr;in Ulgiingt·n av den miinad dii belllppel {11crbeta
laJes. 

till och med den m{mad dit beloppel skall erliiggas. 
Ränta enligt andra slyckel utgiir ej fi.ir liingre lid iin tv;i iir utom i fall som 

avses i ~O §första stycket 3. 
Riinta enligt 20 § ljiirde stycket ulg<tr fi.ir den tid fördröjningen omfallar. 

Har heslut. som föranlelt riinla. iinJrats r<i -,;idant siill all r;lnla icke 
skulle ha utgiin clkr skulle ha Ulgiill med bgre belopp. skall ny beri1kning 
av riinla göras och for mycket p;.1fiird riinla ;i1nbetal;1s. Riinta u1gi1r ej r:1 
riinlehelopp 'lllll lullskyldig aliigg:s betala enligt 20 ~ uli\\'er tidigare erlagd 
riinta. 

lksWmmelserna i denna lag om !ull <1..:h annan införselavgift iig.:r mol
svaranJe tilliimpning betriiffande riinla enlig! denna paragraf. 

...,, ~~ 

-- s 
Har tullskyldig inbelalal tull elkr annan inför-.elavgifl med hi>gre belopp 

iin han rii!leligen har all erliigga. aterbelalas ilverskjutande belopp. Mot
svarande giiller niir han inbetalat tull i:ller annan infor-,elavgift trnh all 
avgift ej skall utgii. Har med stild av:"~ tullförordningen ( 197.1: 97'Jl med
delats förordnande all !ull inte skall 111g;i för \'ara av vi~'l slag <ilerbela)a, 
inbetala! tullbelopp. Belopp. ~om den lull,kyldige kan dra av enligt lagen 
11968: 4301 om merviirdeskatl. ~iterbetalas dock ej. 

Pit belopp som ;iterbeta)a, utg<ir Pi1 ht::lupp som ;ilerbclalas ulg<ir 
riinla. Riinta tllgi1r iiven pit riinla riinla. Riinta ulg;ir iiven pi1 ranla 

1 Si:na,te hdehe 197'J: 979. 
~ Sen;"ll' l~·del'.: l9HO: 450. 
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N111111·w1</1· /ydds<' 

cnligt 20 ~ ~um :.itcrht:talas. Vid riin
tchcritkningcn tilliimpas hc-;tiim
mdscrna i 20 a ~ första stycket. 
Riinta utgär frän utgiingcn av den 
i11~inad under vilkcn bcloppet er
lagts till rn.:h rncd dcn mänad di1 bc
loppct utbctalats. 

16 

Fiir1'1lag1·11 lyde/.1c 

enligt 20 ~som iitcrbetalas. Vid riin
tchcriikningen tillämpas hcsUim
mcbcrna i 20 a ~ första sty<.:kct. 
Rii11ta11 skall dock heriikna.1· utan 
tilliigg 111· diir 1111gi1·1111 proantenhc
t<'I'. Riinta u1giir friin utg{ingen av 
dcn rnänad undcr vilken beloppet 
crlagh till och mcd dcn månad dii 
bcloppct utbetalats. 

Hai· beslut. som foranlctt riinta cnligt andra stycket. iindrats pit sildant 
siitt att riinla ickc skulle ha utgiitt cller skullc h;i utgiltt med lägre belopp, 
skall den tullskyldigc iiterbetala vad han sl1lunda uppburit för .myckct. 
Bcstiimmclscrna i denna lag om tull och annan införselavgift gi1ller därvid i. 
tilliimpliga delar. 

Vid ft1erhctalning till dcn tullskyldige far avdrag göras for till bctalning 
forfallcn tull cller avgift som <len tullskyldige.har att erliigga till tullvcrkct. 

Denna lag triidcr i kraft dcn I januari 1984. Äldre bestämmclscr giiller 
dock fortfarande i fråga om riinta som hclöperpä tid före ikrafttriidandct. 
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Motionerna 

Motioner väckta med anledning av propositionen 

1983/84:226 av Knut \Vachtmeister m. n. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen avsliir regeringens propositinn niir det 

giiller en höjning av respit- och an'stimdsriintan med 3 procentenheter. 

1983i84:252 av Stig Josl'fson m. fl. (c) 

I motionen yrkas att riksdagen med avslag pit propositionen i denna del. 

beslutar alt höja beloppsgriinsen för ordförandens riitt all besluta ensam till 

1 000 kr. 

Motioner väckta under riksmötet 1982/83 

1982/83: 159 av Nic Griinvall (m) 

I motionen yrkas att riksdagen anhttlkr hos regt•ringL'n om förslag om 

inriittandc av kronoombud i uppbördsverksamheten i enlighet mt'd vad i 

motionen framförts. 

1982/83:224 av Bengt Silfverstrand (s) och lians Petterss1in i Helsingborg (s) 

I motionen yrkas att 1:ihdagen beslutar att hos regeringen ht'giira en 

översyn av anständsreglerna i uppbördslagL'n i enlighet ml'd vad som anförts i 

motionen. 

1982/83:283 av Lars Enll·stam (fp) nch Elwr Jonsson (fp) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att hos regningen begiira en 

översyn av reglerna flir det kiillskalleavdrag som görs a\· försiikringskassa \'id 

utbetalning <I\·. sjukpenning i enlighet med \·ad i nwtinnen anförts. 

11J82/83:876 a\· Hans Nyhi1ge ( m) 

I motionen yrkas att riksdagen som sin mening gt'r regeringen till kiinna 

vad i motionen anförts om beskattning av sidoinkomst i form av bankriinta. 

1982/83: I 18'J av Hans Nyhage (111) 

I motinnen yrkas att riksdagl'n hns 1-egt'ringcn bcgiir förslag om en s[tdan 

ändring av uppbördslagen att skattskyldig helt bdriits fr<1n harskatteavgift i 

de fall dii kvarskatten orsakats a\· klaktighet som beg{ttts av myndighet. 

Utskottet 

I propositionen föresbs bl. a. all den bclnppsgriins snm giilkr för 

taxeringsniimndsmdföramkns riitt att hL'Sluta L'nsam i tr;·1ga nm a\'\'ikt'lser 

fr{111 deklarationL·n hiijs fri1n 51111 till 2 5110 kr. i enlighl't med ett frirslag friin 

skattdiirenklingskommitten ( U 1982:03 ). 

Stig .losefson (e) nch lngl'mar Halknius (c) anflir i nwtion l!J:-:.V8-1:252 all 
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det är viktigt att alla beslut som iir av mer viisentlig betydelse för <lrn 

skattskyldige prövas av taxeringsnämnden i sin helhet och yrkar att 

beloppsgriinsen endast höjs till 1 000 kr. 

Utskottet kan i och för sig instämma i de skiil som ligger bakom motionen. 

På samma gång bör framhållas alt det är viktigt såväl för den enskilde som för 

skattemyndigheterna att nämnden inte i alltför hög grad belastas med 

rutinmässiga ärenden och oviisentligheter och att ledamöterna i ökad 

o;nfattning kan koncentrera sitt arbete till sitdana frttgor diir deras insatser 

har betydelse. Den ifrågavarande bcloppsgriinsen innebiir inte heller att alla 

avvikelser p~t lägre belopp ovillkorligen skall prövas av ordföranden ensam. 

Sil t. ex. bi\r enligt utskottets uppfattning oklara bedömningsfrftgor liksom 

hittills tas upp inför niimndcn i sin helhet, i1ven om friigorna giiller mindre 

belopp än 2 500 kr. Detsamma bör regelmiissigt giilla vid omprövning av 

beslut som fattats av ordföranden ensam och beslut i frågor som avgörs efter 

personlig inställelse inför niimnden. Utskottet vill ncks{t framhttlla att 

niimnden i början av sin verksamhet lämpligen bör dra upp riktlinjer för den 

arbetsordning som bör ti!Himpas i dessa hänseenden under taxeringsarbetets 

gäng. Det anförda innebiir, att en bcloppsgriins p;I 2 500 kr. - som 

överensstämmer med vad som gäller inom liinsriHterna - bör godtas iiven för 

en förenklad handliiggning inom taxeringsnämnderna. men att syftet med 

motionen bör kunna tillgodoses i den praktiska tilliimpningen. Utskottet 

tillstyrker si1ledes propositionen och avstyrker motionen. 

Vidare föreslås i propositionen att vissa räntesatser enligt uppbiirdslagen. 

som f. n. med viss avrundning har knutits till högsta allmiint förekommande 

bankränta för inlirning. av närmast tekniska skiil anknyts direkt till riksban

kens diskonto. Förslaget har i denna del beriiknats ge besparingar för 

statsverket pii ca 60 milj. kr. Samtidigt föresl{1s att riintesatsen för respitriinta 

och anståndsränta skall ligga tre procentenheter över diskontot. varigenom 

riinteintäkterna ökar med ytterligare 25-30 milj. kr. 

I motion 226 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) yrkas avslag pit propositio

nen i sistniimnda del. eftersom det enligt motionärens uppfattning är obilligt 

att ta ut anstånclsränta m. m. efter högre räntesats iin för återbetalning av 

skatt. 

Enligt utskottets uppfattning är det till fördel för uppbördssystemct att 

räntorna i möj_ligaste m{m anpassas till vad som tillämpas inom kreditviisen

det. Även med de i propositionen föreslagna iindringarna kommer anst<'rnds

räntorna att ligga nagot under de riintesatser_ som i allmänhet tilHimpas för 

utlfoing. Med hiinsyn hiirtill tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker 

motion 226. 

Mot de delar a\' propositionen som utskottet inte berört niirman: har 

utskottet inte n~1got att erinra. 

I detta sammanhang behandlar utskottet \'issa motioner pii uppbördsomrä

. det som k\'arsti1r fdn fiireg<lcnde riksmöte. 
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Nic Grönvall. (m) tar motion 1982/83: 159 upp reglerna om det s. k. 

ställföreträdaransvaret för betalning av juridiska personers källskattemedel: 

indirekta skatter och arbetsgivaravgifter. Dessa regler. som i frii.ga om 

källskattemedel infördes 1967, innchiir i korthet att den som företriider en 

juridisk person och som uppsätligen eller av grov oaktsamhet underlt1ter att 

betala företagets skatter och avgifter personligen kan bli betalningsskyldig 

för skatten. l sådana fall kan den som undcrlii.tit att inbetala innehf11len skatt 

också ådömas böter e1ler - om försvårande omstiindigheter föreligger -

fängelse i högst ett {1r. Hestiimmelscrna riktar sig i första hand mot i"igarc av 

fämansbolag och avser framför allt att förhindra systematiska skatteundand

raganden i företag som kommer p~1 obestand. 

I motionen anförs attreglerna kan innebiira att en fiirctagsledare i stället 

för att söka genomföra en framgangsrik rekonstruktion av företaget viiljer att 

inställa betalningarna för att undgii straffansvar och personligt betalningsans

var. För att undvika s<'tdana negativa effekter föresl?1r motionären att ett 

särskilt organ inriittas inom Jiinsstyrelserna - ett ""kronoombud i uppbiirds

verksamheten"' - med uppgift att cfterge straffansvar och personlig betal

ningsskyldighet i fall d{1 anstiirigningarna att rekonstruera företaget kan 

bedömas som realistiska. 

Som utskottet redan har antytt skall nuvarande regler ses mot den 

bakgrunden att uppbördssystemet i vissa fall har missbrukats för systematis

ka skatteundandraganden och· för att erhiilla ej avsedda skattekrediter. Det 

bör också framMllas att skatteskukkr har förmtmsriill till betalning i 

samband med konkurs men all si1dana skulder miinga gånger i praktiken 

skulle komma i efterhand om siirskilda ans\'arsreglcr av delta slag saknades .. 

Reglerna innebär oeksä att aktiebolagen pä sätt och vis jämstiills med 

handelsbolag, eftersom bolagsmännen ansv<lrar för handelsbolagds förbin

delser sasom för egen skuld. 

Med anledning av vad som anförs i motionen vill utskottet erinra om att 

aktiebolag i den beskrivna situationen regclmiissigt torde vara skyldiga att 

instiilla betalningarna redan enligt de allmänna reglerna i aktiebolagslagcn. 

och konkurslagen. Därtill kommer att det redan fin'ns ett allmänt ombtid som 

har att bevaka det allmiinnas intressen i uppbördsfr;'1gnr av detta slag. och det 

för förutsättas att denne inleder processer om straff ansvar och betalningsans

var endast om detta kan anses motiverat. Bestämmelserna innehåller f. ö. 

uttryckliga regler om att betalningsskyldighetcn får jämkas eller cfterges om 

särskilda skäi föreligger och att straff inte skall utgå i ringa fall. Det bör också 

framhållas att länsstyrelserna regelmässigt medverkar akti'!t på olika sätt i 

samband med försök att restaurera företag som kommit på obestånd och att 

man i sådana fa11 t. ex. har möjlighet att lämna anstånd med indrivningsåt

gärderna eller att ingå ackordsuppgörelser .i fråga om skatteskulderna. 

Med hänvisning ti11 det anförda finner utskottet att yrkandet i motionen i 

viss utsträckning redan är tillgodosett. T den mån så inte är fallet avstyrker 

utskottet motionen. 
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Bengt Silfverstrand (s) och Hans Pettersson i Hdsingborg (s) begiir i 

motion 1982/83:224 en översyn av anst{mdsreglerna i uppbördslagen i syfte 

att förenkla reglerna och att utiika möjligheterna till anstånd i samband med 

besvär över taxeringen. 

Motioniirerna reagerar bl. a. mot att besviir iiver taxeringen och anstiinds

frågorna prövas av olika myndigheter. dvs. Hinsriitterna och karnmarriitterna 

respektive de lokala skattemyndigheterna eller länsstyrelserna. Med anled

ning hiirav vill utskottet erinra om att handliiggningen av ansdndsiirendena 

nyligen förbättrats så att de lokala skattemyndigheterna i de många enkla 

fallen kan meddela anstiind utan att först inhiimta yttrande fr;ln taxeringsin

tendenll:n. Endast i tveksamma fall skall den lokala skattemyndigheten 

begära ett sädant yttrande. Taxeringsintendenten skall df1 kunna begriinsa sig 

till att redovisa sin uppfattning i sjiilva anstimdsfri1gan. Sf1vitt utskottet kan 

bedöma innebär den nya ordningen att handliiggningen av dessa iirenden 

förenklats sä långt som möjligt. Utskottet vill ocksä framhiilla. att det inte 

finns niigot som hindrar att den skattskyldige anfiir besviir iiver taxeringen 

och samtidigt begär anstand i en och samma skrivelse, och att det i princip 

saknar betydelse om skrivelsen ges in till Hinsriitten eller till den lokala 

skattemyndigheten. 

Enligt utskottets uppfattning iir de lokala skattemyndigheternas möjlighe

ter att medge anstånd i allmänhet tillriickliga. Som motioniirerna konqaterar 

för dessa myndigheter emellertid medge anst{md endast under förutsättning 

att det finns skiil att anta att taxeringarna kommer att sättas ned eller om den 

skattskyldiges skattebetalningsförmi1ga blivit nedsatt pä grund av vissa 

siirskilda förhållanden. och utskottet kan instiimma i att viss kritik kan riktas 

mot att taxeringsintendentens uppfattning fortfarande är vägledande om 

taxeringsfriigan iir tvistig. Utskottet vill inte bestrida att det i speciella fall kan 

finnas fog för anstfö1d även om taxeringsintendcntcn avstyrker besviirL·n. 

Liinsstyrelserna har dock möjlighet att medge anstand. t. ex. om det skulle 

medföra betydande skadeverkningar eller av annat sktil framst;\ som obilligt 

att utkriiva skatten innan besviirsfr::'tgan avgjorts. Utskottet förutsiitter att 

regeringen uppmärksammar denna fråga och avstyrh·r motionen i den m;in 

den inte är tillgodosedd. 

Lars Ernestam (fp) och Elver Jonsson (fp) begär i motion 1982/83:283 en 

översyn av reglerna om kiillskatteavdrag vid utbetalning av sjukpenning: frim 

försäkringskassorna i syfte att undvika de prnblem i form av kvarskatt som 

kan uppsti1 i samband med sjukdom. 

Om nägon vid sjukdom har inkomst b;lde från sin ordinarie arbetsgivarL' · 

och fri111 försäkringskassan kan preliminiirskatten komma att bli för l(1g. trots 

att iiven fiirsiikringskassan skall göra avdrag för sadan skatt. Detta problem 

har - som framgt1r av motionl:n - uppmärksammats av si1viil riksskatteverket 

som riksförsäkringsverket utan att dessa myndigheter funnit niigon annan 
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lösning pf1 problemet iin att den skattskyldige sjiilv begiir ett förhöjt 

skatteavdrag. Utskottet utgick vid sin prövning av denna fråga förra {iret 

(Sk U 1982/83: 11) från att önskemi'tlet om fiirbiittringar i detta avseende 

skulle komma att tillgodoses i de förnyade iivc:rviigandcn som dii piigick inom 
riksskatteverket om ens. k. E-skatt, dvs. prcliminiirskatt pil sidoinkomster. 

Riksskattcvcrket har numera lagt fram ett nytt förslag i denna fräga. Mot 

denna bakgrund finner utskottet - i avvaktan pi\ kommande st:illningstagan

clen till förslaget - inte skiil att tillstyrka motionen. 

En annan fnlga rörande kiillskatteavdragct tas upp i motion 1982/83:876 av 

Hans Nyhage (m). Motionären konstaterar att det blivi·t vanligt att de lokala 

skattemyndigheterna meddelar siirskilda beslut om förhöjt avdrag för 

preliminiir A-skatt för skattskyldiga med sidoinkomster. Enligt motionärens 

uppfattning bör den som har sidoinkomst i form av bankriinta som förfaller 

först efter beskattningsi'1rets utgäng sjiilv fo avgöra om förhöjt skatteavdrag 

skall göras eller ej. 

Enligt utskottets uppfattning bör preliminärskatten i princip bringas i så 

nära överensstämmelse med den slutliga slutliga skatten som möjligt. 

Utskottet har visserligen förståelse för önskemiilet att skatten ockst1 bör 

erläggas successivt i samband med att inkomsterna inflyter under året. 

Denna fråga torde emellertid i allmiinhct sakna viiscntlig betydelse i fråga om 

inkomster som inflyter regelbundet friin år till i1r. Utskottet vill också 

framhMla att reglerna bör vara så enkla som möjligt. Den förhöjning av 

skatteavdragen som bör aktualiseras för dem som har ej oviisentliga 

bankriintor m. m. bör därför enligt utskottets uppfattning fördelas lika iiver 

året. oavsett när räntorna förfaller till betalning. I sammanhanget kan 

framhällas att detta också är en genomgf1ende princip för elen som själv 

erlägger preliminiir B-skatt, en skatt som utgår med sex lika delar under 

uppbörds{1ret oavsett niir under äret inkomsterna inflyter. Utskottet avstyr

ker således motinnen. 

Hans Nyhage ( m) konstaterar i motion 1982/83: 1189 att kvarskatteavgiften 

i vissa fall kan nedsättas till 3 c.;-, nämligen om kvarskatten beror pt1 

förhållanden över vilka den skattskyldige inte kunnat råda. Enligt motionii

rens uppfattning bör avgiften i sädana fall undanröjas helt, eftersom en 

straffavgift clii över huvud taget inte kan anses motiverad. 

Att kvarskatteavgift under alla förhållanden skall utg~i med minst 3 % 

beror pil de kreditaspekter som lagts till grund för denna avgift. Avgiften 

utgår i dessa fall för den kredit som kvarskatten innefattar. Procentsatsen har 

beräknats för en tid av ett år och under hänsynstagande till att den - i motsats 

till vanlig ränta - inte är avdragsgill vid beskattningen. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionen. 
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Utskottet hemsrnllcr 
I. hi:triiffandc />eloppsgriin.1c11 .fiir 1a.reri11g.rnii11111dsordfiirc111dem 

besl111a11deriit1 
att riksdagen avsl{ir motion l 9!n/84:252 rn.:h bifaller proposi

tion J!J83/84:58 i denna dd. 

2. beträffande 1·issa riimc(rclgor 
att riksdagen avsliir motion llJX3/X4:22(l ueh bif'.tlkr propnsiti<1-

ncn i denna del. 

3. beträffande lagförslagen i propositionm 

att riksdagen med anledning av vad utskottet anfört och 

hemställt antar de vid propositionen fogade förslagen till 

1. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623). 

2. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953:272), 

3. lag om ändring i lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och gåvos

katt, 

4. lag om iindring i lagen (1958:295) om sjömansskalt. 

5. lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen ( 1981:691) om socialavgifter. 

6. lag om ändring i tullagen ( 197.3:670), 

4. beträffande ö1·riga frågor 
att riksdagen avsl{tr följande motioner: 

a) 1982/83:159, 

b) 1982/83:224. 

c) 1982/83:283, 

d) 1982/83:876, 

e) 1982/83:1189. 

Stockholm den 6 december 1983 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

Närvarande: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Joscfson (c). 
Olle Westbcrg (s). HagarNormark (s). Bo Lundgren (m), Ingemar Hallcnius 
(c), Bo Forslund (s). Kjell Johansson (fp), Lars Hedfors (s). Anna Lindh (s), 
Ewy Möller (m). Bruno Poromaa (s). Erkki Tammenoksa (s) och Göran 
Riegnell (m). 

• Ej närvarande vid justeringen. 
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Reservation 

Knut Wachtmeister, Bo Lundgren, Ewy Möller och Göran Riegnell 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. rn börjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med "motion 226" bort ha följande lydelse: 

Utskottet instämmer i denna uppfattning och tillstyrker alltså yrkandet om 

avslag på propositionen i vad avser höjning av räntesatsen för respiträntor 

m. m. 

dels att utskottet i mom. 2 och 3 i motsvarande del bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion l 982/83:226 och avslag på 

propositionen i motsvarande del antar de vid propositionen 

fogade lagförslagen med den ändringen att orden "med tilliigg 

m· tre precentenheter" och "Riinta skall dock beriiknas utan 

tillägg m· där angivna procentenheter" utgår. 
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