
Regeringens proposition 

1975/76:83 

om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

beslutad den 6 november 1975. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits 
bifogade utdrng av regeringsprotokoll. 

På regeringens viignar 

G.F. STR.:\'.\IG 
SVE:\ A:\DERSSON 

Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen föreslås bestiimmelser i taxeringslagen om kontroll

uppgifter för pristilliigg på kött. 
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Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Härigenom föreskrives att i 37 ~ 1 mom. taxeringslagen ( 1956:623)' skall 
införas en ny punkt, 5 a .. av nedan angivna lydelse. 

3H 
I mo m.' Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan anmaning 

uppgifter (k ont ro 11 u p p g i f te rl för nästfciregående kalenderår avläm
nas på slitt framgår av följande uppstlillning: 

Uppgiftsskyl
dig 

5 a. Kö11he,ik111i11gs

byrd. ti/!i'llll~!!.f slak1h11s. 

kot11rollslakrcri och Fi-

Vem uppgihen 

skall avse 

Den som d111j111ir pris-

1illägg enligr lagen 

( J 974:111:! {) 0111 111bcral-

.,rdencle sanirersslaktcri- ning m• prislilliigg 11å 
arde/11i11g. kihr. 

Vad uppgiften 
skall avse 

U1gire1 be/opf1. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976 och tillämpas första gången 
fråga om kontrolluppgift till ledning för 1977 års taxering. 

'Lagen omtryc·kt 1971 :399. Senaste lydelse av rubriken 1974:773. 
'Senaste lydelse 1975:329. Förslag till iindracl lydelse framliiggs iivcn i prop. 1975176:76. 
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Nänarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, An
dersson. Johansson. Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer. Bengtsson, Nor
ling, Carisson 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Proposition om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Enligt lagen (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött skall kött
besiktningsbyrå, offentligt slakthus, kontrollslakteri eller fristående sanitets
slaktavdelning i samband med köttbesiktning utbetala pristilliigg av medel 
som statens jordbruksnämnd ställer till inrättningens förfogande. Utbetal
ning av dessa pristillligg sker på olika sätt. Ett inte ovanligt förfarande är 
t. ex. att pristilHigget utbetalas kontant till den som har inllimnat slaktdjur 
för besiktning. Mottagaren iir därvid inte skyldig att liimna några närmare 
uppgifter om sin identitet. vilket innebär att möjligheterna till taxerings

kontroll är begränsade. 
Jag föreslår att reglerna i 37 ~ l mom. taxeringslagen (1956:623) kom

pletteras genom en ny bestiimmelse om skyldighet for ifrågavarande in
riittningar att Wmna kontrolluppgift beträffande utgivna pristilliigg. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstliller jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att antaga inom linansdepartementet upprättat förslag till lag om lindring 
i taxeringslagen ( 1956:623). 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som före
draganden har lagt fram. 
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