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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen liiggs fram förslag till författningsreglering i fr[1ga om den 

nya taxeringsorganisation i första instans som enligt riksdagens beslut åren 
1975 och 1977 skall giilla fr. o. m. 1979 års taxering. Förslagen innebiir i 

huvudsak följande. 
Tjänstemän hos länsstyrelse och lokal skattemyndighet skall biträda alla 

taxeringsniimnder med granskning av deklarationer och andra beredande 
åtgärder samt foredragning. Niimndernas beslutsunderlag förbiittras. Bl. a. 
införs vid sidan av taxeringsrevision en enklare kontrollform, s. k. taxerings
besök. Taxeringsniimndens ordförande eller granskningstjänsteman får efter 
överenskommelse med den skattskyldige besöka denne för utredning av 
frågor som har aktualiserats av deklarationsg1anskningen. Tjänstemiinnen 
får också möjlighet att i samband med deklarationsgranskningen utföra 
revision av cleklarationsu nderlaget. 

Ambitionsnivån i granskningsarbetet inriktas på att upptäcka fall av 
viisentliga skatteunclanclraganden. Riittelse av mindre fel får underlåtas. 
Deklarationsgranskningen underlättas genom ett omfattande ADB-stöd. I 
samband med deklarationsgranskningen skall pensionsgrundande inkomst 
beriiknas. Ansvaret för och ledningen av deklarationsgranskningen och övrig 
kontroll vid taxeringen läggs på skattechefen. 

Taxeringsniimndernas arbetsperiod som f. n. slutar den 30 juni förlängs 
t. o. m. elen 30 november taxeringsåret. Den förliingcla arbetsperioden ger 
ökade möjligheter till anstånd med att lämna deklaration. Besvärstiderna 
förlängs också. De skattskyldiga får anföra besvär till utgången av februari 
månad året efter taxeringsåret. Taxeringsintendentens besvärstid går ut den 
30 juni samma år. 

Organisationen av taxcringsniimnderna iindras. Liksom f. n. skall det 

finnas lokala och siirskilda niimncler. De lokala nämnderna. som f. n. taxerar 

I Rik.w/agen 1977178 I sam/. Nr 181 
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end<1St löntag::ire, skall i fortsättningen taxera även vissa rörelseidkare och 

jordbrukare. De särskilda nämnderna skall taxera juridiska personer och 

fysiska personer vars inkomstf"örhållanden är av mera invecklad beskaffen

het. 
Taxeringsniimndernas beslutsområde utvidgas med ärenden angående 

beräkning av statlig inkomstskatt enligt reglerna om ackumulerad 

inkomst. 

Lnderrättelse om taxeringsnämndens beslut siinds i fortsättningen i 

vanligt brev. 

Taxeringsnämndens ordförande får rätt att besluta ensam i fråga om 

otvistiga deklarationer och avvikelser som gäller småbelopp eller där saken är 

uppenbar. Nämnden får på detta sätt mer tid för handläggning av svårbe

dömda fall. 

Omröstningsreglerna iinclras så att ordföranden alltid får utslagsröst vid 
lika röstetal. LekmannainOytandet i taxeringsnämnderna förstärks. Bl. a. 

skall antalet valda ledamöter vara minst fem mot f. n. tre. Högsta antalet 

vald<l ledamöter blir åtta. Vidare förlängs mandatperioden för de valda 

ledamöterna frtm ett till tre år. Möjlighet införs att påkalla proportionellt 

valsiitt. Valbarhetsvillkoren för ledamöterna anpassas till vad som giilkr i 

fråga om ledamöter i skatterätt. 
Skattemyndigheternas informations- och serviceverksamhet utökas. Bl. a. 

förtr~'cks ytterligare uppgifter på deklarationsblanketterna. Portofria svarsku
vert skall tillhandahållas när skattemyndigheterna begär in uppgifter från de 

skattskyldiga. 
Arbetsgivarna skall i fortsättningen normalt lämna kontrolluppgifterna på 

blankett enligt fastställt formuliir. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

I liirigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen ( 1956:623.11 

dels att 16 * 1-3 mom., 17 *· 37 * 3 mom .. 59, 59 a och 60 **· 61 s 5 mom. 
och 70 * skall upphöra att gälla, 

dels att 3-10, 13. 14 och 23 *~- 31 ~ 2 mom., 34 * I och 2 mom., 37 n.4 och 
5 mom., 38 * 2 mom .. 43 ~ 5 mom., 50 ~I mom., 51. 53 och 5H~. 61 ~I. 2 och 

4 mom., 63-66 **· 69 ~ I. 3 och 4 mom. samt 71. 76, 99 och 124 ~~skall ha 
nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser, 11 och 12 *~ samt 37 * 7 
mom., av nedan angivna lydelse. 

Numrandc zrdelse 

:vted skattechef avses i denna 
lag chefen for länsstyrelsens skatte
avdelning eller, i Stockholms liin, 
chefen för liinsstyrelsens taxerings
avdelning, samt, såvitt avser mål 
som den mellankommunala skatte-
rät ten iiger priirn. allmänna ombudet 
for mellankommunala mål. ljnder 
beniimningen taxerings inte n -
cl en t i11hegri111•s. förutom niimnda 
tjänstem~in samt chef för raxl'l"ings

cnher och taxeringsintemlent . .iiimriil 

den. åt vilken uppdragits att i sin 
tjiinst utföra göromål som ankomma 

på taxeringsintendent eller på all
miinna ombudet för mellankommu
nala mål. 

Om icke annatj(ireskrircs. får skat
techclcn uppdraga åt chef for tax
eringsenhet eller t'lwl)iir revisions

enhet utt fullgöra uppgifi som 
ankommer på honom enligt denna 
lag. I Stockholms !Un får skatte
chefen iiven lämna sådant uppdrag åt 
sin st~illföretriidare. 

Föreslagen z1·t!else 

H2 
Med skattechef avses i denna 

lag chefen för liinsstyrelsens skatte-
avdelning eller. i Stockholms län, 
chefen för länsstyrelsens taxerings-
avdelning, samt. såvitt avser mål 
som skall prörns ar den mellankom-
munala skatterätten, allmänna om
budet för mellankommunala mål. 
Under benämningen taxerings -
i n te n den t inhegrips. förutom 
nämnda tjiinstemän samt chef for 
besriirsrnhct och taxeringsintendent, 
iii'en den. åt vilken uppdragits att i 
sin tjänst utföra göromål som 
a11ko111111cr på taxeringsintendent el
ler på allmänna ombudet for mellan
kommunala mål. 

Om icke annat.föreskrivs. får skat
techefen uppdraga åt chef för tax
eringsenhet. revisionsenhet eller he

sriirsenhet att fullgöra uppgift som 

ankommer på honom enligt denna 
lag. I Stockholms liin får skatte
chefen iiven liimna sådant uppdrag åt 
sin ställ företrädare. l..ippclrag all med

dela besl111 om 1axeringsrc1·ision .fdr 

i I.agen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773. 
"Senaste lydelse 1976:93. 
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Numrancle ~1·dclse 

4 

Fiircslagc•n lrdclse 

lämnas ären dr annan kmlificcracl 

(iänsrc111a11 ricl liimsryrelsens ska11c

arclelning eller hos lokal ska11em\'ll

dighet. Sådan Uiinstcman är dock 

granskningsledarc enligt herissäk

ringslagen (/975:/0]7)/iir skalle- och 

mgi/i.1processen endast 0111 ska11e

chc(en särskilt har .fiirordnar honom 

därtill. :Hed c/l(fj(ir taxeringsenhct, 

rerisionscnhet eller hcwärscnhct lik

ställs enlf~t denna lag che(tiir sektion 

l'id sådan enhet i Stockholms län, 

Malmiihus län samr Giitchorgs och 

Bolws liin. 

Bestiimmelse om liinsstyrelse skall, såvitt angår den mellankommunala 
skattertitten, gälla riksskatteverket. 

Regeringen får förordna tjänsteman hos riksskatteverket att såsom 
taxeringsintcndent föra talan i visst mål eller viss grupp av mål enligt denna 
lag. 

Tjiinsteman hos riksskatteverket 
har, i den mån verket så förordnar, 
samma befogenhet och skyldighet 

som skattechef" eller taxeringsinten
dent enligt 17, 46. 51och53 ~s. 56 n 
mom., 57 ~.61 ~5 mom .. 67.109och 

124 ff 

4 * första-femte styckena3 

I län skola .finnas I o.k a I a tax -
e r i n g s cl i s t r i k t och s är sk i I cl a 
taxeringsdistrikt. 

Lokalt taxeringsdistrikt skall 111gii

ras ar kommun eller del av kom
mun. När särskilda skiil diirtill äro. 

111d dock n·d eller .flera kommuner 

sa111111w1fiiras till el! lokalt raxerings

clisrrikr. 
För varje lokalt taxeringsdistrikt 

skall tinnas en I ok a I taxerings -
n ii m n d , som har att 1·erksriilla 

taxering inom distriktet. i elen 111dn 

3 Senaste lydelse 1977:416. 

Tjiinsteman hos riksskatteverket 
har. i den mån verket så förordnar. 
samma befogenhet och skyldighet 

som skattechef eller taxeringsinten
dent enligt 14. 46.51och53 ~~.56 ~ 3 
mom., 57 ~.61 ~.! mom .. 67, 109och 
124 ff 

4 ~ 
Uin indelas i I o k a I a tax -

c r i n g s d i st r i k t och si-i r sk i I d a 
taxeringsdistrikt. 

Lokalt taxeringsdistrikt 0111/imar 

kommun eller del av kommun. För 
varje lokalt taxeringsdistrikt skall 
finnas en lokal taxerings
n ii m n d som i·erksrällN taxering 
inom distriktet. 11111 c:i a1111a1.fii(jer m 

m't(ic eller.fjc"irde strcker. 
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N11rnra11de ~rddw ldrcslagc11 ~rdelse 

de1111 icke a11k11111111er pli annan 

111xeri11grnii11111d enligt 1•ad 11ed1111 i 

d1·1111a p11r11gmj' sligs. 

I fiigdl'ri skull ,li1111a.1 minst el/ 

siirskilt taxeringsdistrikt. i110111 rilket 

siirskild taxeringsnämnd 
verkst~iller taxering av fysiska perso

ner. dödsbon och familjestil'tclser. 

vilkas inkomstförhållanden med 

hiill\\'11 till .fiirviirrsktilla11s an t'ffcr 

djt'st iiro m· mera i11l'eckl11d bnka( 

.fi'nlwt. 0111 sdd1111 skartshldig ej skall 

hi.i11/iiras riff ra.wri11g1disrrikt so111 

al'se.1 i .f(•111te .11.rcker. 

I liin skall /i1111a.1 el/ elll'r .flera 

siirskilda taxeringsdistrikt, diir sär

skild taxcringsniimnd verkstiiller 
taxering t1I' andra skattskyldiga iin 

fysiska personer. dödsbon och famil
jestiftelser. Till sådant raxc1i11gsdis

rrikr slwl/. diir sd kan ske. hiin/iiras 

iil'en delägare i .ti:imans/iirewg och 

hu110111 11iirsrdc11de person samr diid1-

bo effN./ä111iljcsri/ie/se som direkt eller 

g('/10111.fi'irmedling cl\' w111a11 iigcr effl'r 

11ti diimwd jä111/iir/igt särr innehar 

akrier eller andelar i sddant /iirl'rag. 

4 ~ sjiitte stycket• .. ' 

Ldnsstyrdse11 i Stockholms liin/iir

ordnar dr/igen i Stockholm en/lir riket 

gemensam taxeringsniimnd eller. om 

det hehihes flera wida11a wxeri11gs-

11äm11der att rcrkstii!la dels taxering 

till statlig inkomstskatt och statlig 

förmögenhetsskatt av skattskyldiga, 

som sakna hemortskommun i riket, 

iil'rn.1w11 av sådana i 17 ~ lagen om 

statlig inkomstskatt och 17 ~ lagen 

om statlig förmögenhetsskatt 0111/är-

111iilda skattskyldiga. som jämlikt 20 

4 Jfr fiircslagen lydelse H\' 5 ~ törsta stycket. 
5 Senaste lydelse 1977:416. 

S~irski\l taxcringsdistrikt 0111fä11ar 

knmm1111. del ar k11111m1111 eller .flera 

ko11111w11a. Ku111m1111 eller del av 

kom1111111 .fdr i11g1i i fl'(i eller .ffem 

särskilda taxeri11gsdistrikr. li'ir rnr/e 

särskilt taxeringsdistrikt skall finnas 

en s ii r s k i I d tax e r i n g s -
n ii m n d , som verkställer taxering 

i1111111 di.wikrer. I särskilt taxeringsdis

trikt skall. om ej a1111at.fiil/cr arliiirde 

strckl't. raxcras l\siska personer, 

dödsbon och familjestiftelser. vilkas 

inkomstförhållanden är mera imwk

latle sam! andra skattskyldiga än 

fysiska personer. dödsbon och famil
jestiftelser. Till sådant distrikr /dr 

11cksd hd11/iiras a11111111 skarrshlt!(« d11 

som 1111 har sagrs 0111 det är pi/kallat 

med /ui11srn rill ra.wri11gsarlwrer. 

Hela riker 11rgiir 1·rr ge 111e11sa111 r 

tax c r i 11 g s dis r rik r . i rilker ge -

mensam taxeringsnämnd 
\'('rkstiil/N dels taxering till statlig 
inkomstskatt och statlig förmögen

hetsskatt av skattskyldiga, som sak

nar hemortskommun i riket, och av 

sådana i 17 ~ lagen (/ 94 7:5 76) om 

statlig inkomstskatt och 17 ~ lagen 

(194 7:577J om statlig förmögenhets

skatt nämnda skattskyldiga, som 

enligt 20 och 39 ~~ folkbokföringsför-
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Numrande ~nlelsc 

och 39 ~* folkbokföringsförordning
en skola mantalsskrivas i Storkyrko
församlingen i Stockholm. dels l)Ck 

taxering till kommunal inkomst
skatt. som skall ske för gemensamt 
kommunalt lindamål. 

4 ~ sjunde och åttonde styckena" 
Taxering. som 1·crks1ällcs m· ,·11.flir 

riket geml'nsam nii111111/. anses äga 

mm d sdrskild on och i siirskilt 

tax,·ringsc/istrikr. 

6 

f"iires/agen ~l'lldse 

ordningen (!967:/98) skall mantals
skrivas i Storkyrkoförsamlingen i 
Stockholm. dels taxering till kom
munal inkomstskatt. som skall ske 
for gemensamt kommunalt :inda
mål. Taxering ./iir ge111c11sa111r ko111-

111111wlr ämlanuil anses sk<' .fiir 

bcskaflning i ~ärskilcl ko1111111111. 

Regeringen eller myndighet som regeringcn bestiimmer får föreskriva om 
indelning i taxeringsdistrikt och om taxeringsniimnds verksamhetsområde 
med avvikelse från vad som eljest följer av denna paragraf. 

5 ~ !Orsta stycket 
Läns.1·1yrelsrn skall 1;/icr lokal skat-

" s - ~ 

R egNingi'n eller 111y11cliglll't som 

ti•mynd~!!,hl'rs hiirande indela länet i rl'geri11gen bestii111111cr beslurar 0111 

taxeringsdistrikt sa1111 hesl111a om de indelning i taxeringsdistrikt. om de 
särskilda taxeringsnämndernas särskilda taxeringsnlimndcrnas 
verksamhetsområden. verksamhetsområden \'([/llf l)/11 anta

ler ge111i'nsw11111a raxering.rnä11111der 
och deras 1·erksa111he1.1·n111rdd1'11. 

5 * andra stycket 
Beslutet skall m·se l'issr raxl'ringsår 

samt meddelas sål'ill al'ser lokala 

WXl'l'ingsdistrikr senast den .W s1'p

remhN året näst .fiirc dl'r dr som 

,/iircgär raseringsdret och s1h•ifl a1•ser 

särskilda taxeringsdisrrikt senast den 

311 11m·e111ber aret näsr .fi'ire raxerings

drer. 

0 Senaste lydelse 1977:416. 

Beslut l'nligr_tlirsta styckl't skall m·sc 

en /)('riot! O\' trl' taxeringsår. riiknat 

,li'd11 och ml't! året e/ier der dr dci \'I/I i 

hela rikN a1· ko1111111111/i1ll111äktige har 

ägr mm. 

Uran hinder Il\' md som sägs i an dm 

strcker .tilr hesl111 enligt .fiirsla .11ycke1 

ändras 0111 särskilda skiil talar/lir det. 

N\'rr hc.1l11r skall al'se tid som dterstdr 

m· den 11eriod som anges i a11t!m 

Sl\'Cket. 
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N111'(1rafllle ~rdc/sc Fi.ireslage11 ~rde/sc 

6 ~ 1 mom. 7 6 ~ 
Ordförande i l<txcringsnämnd för- Ordförande i taxeringsnämnd för-

ordnas av liinsstyrelsen se11asr dcn 30 ordnas av länsstyrelsen jiir rrt 

nm·ember drer .fiire taxl'/"ingsdrcr. 

Därl'id lllSt'S ril/ika. 0111 ei.fiirord11a11de 

me'ddelar\ enlig!} mom .. en eller. um 

särskilda skäl _!iireligga. högst rre 

rwrsonl'I" 1111 i egenskap m· kro110-

0111b11d rnra ledamöter i 11äm11de11. 

Kro11110111b11d bchiil'l'I" ej 111ses när 

fiii11sre111a11 hos lä11sstrrelse eller lokal 

ska11emrndigher iir /ijrcdraga11de i 

11iimflllen med s1iid m· In ,1 I 1110111. 

Övriga ledamöter l'iilfas pd säll i J 
11111111. 11a1(i;as 1111der dl'Cember 111d11ad 

.Jiir ndsr/öliande dr. 

6 ~ 2 mom.x 

För särskild 1axcri11gs11ii11111d. som 

enl(i;r rncl i ./ 11 .fjärde srycke1 sratfi;as 

skall l"l'/"ks1ä//a rnxcring m· .f.i·siska 

rwr.rnnN. diidsbon och /i1miliesri/icl

wr. skall lä11ss1\'relse11 /iirord11a en 

eller /lera I ax c r i 11gsi11 s f' t' k I ii -
r er all birräda 11ä11111dcn. Taxeri11gs

i11spekriir hehiil"er <:i .f(irord11as när 

1fä11src111w1 hos lä11ssrrrelse eller lokal 

ska11cmy11digher är .fiiredragande i 

11ii11111c/1•11 med s1iid m· In 11· I mom. 

Liims1yrelse11 .fiir/iirordna en eller 

/lera ra.\·cri11gsim11ekriirer ä\'Cll .fik 

1a.wri11gs11iim11d som mses i./ .1' femte 

s1rckcr. 

7 Senaste lydelse 1977:416. 

s Senaste lydehe 1977:41 o. 

raxeri11gsdr. Förord11a11de som ordf(i

ram/c i gemensam raxeri11gs11ä11111d 

meddelas m· lä11ssryrclse11 i Srock

holms lä11. 

Övriga ledamöter i raxeri11gs-

11ä11111d och Sllf'{Jleanrertör dem 111se.1· 

genom ml/lir rid som anges i 5 ,1 andra 

.1·1ycker. lnriillas raxerings11ä11111d pd 
grund m· beslut enlig! 5 _,,. lrNfic srycker 

skall dock mler avse den rid som 

beslurer avser. 
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Nurnrande ~rdel~e 

6 ~ 3 mom. första stycket4 

Val av ledamöter i taxerings
nUmnd Ferksriillcs m· fi1ll111äkrige i 

1•cdcrbiira mle ko111111 un. I fiiiga 0111 

särskild raxeringsnämnd. som a1·ses i 

4 .1' .!l'mre sryckl'f, skall dock valet 

8 

Föreslagen ~rdclse 

Val av ledamöter och .1u1111lca/l/l'r i 
taxeringsnUmnd .fiirriillas al' lw111-

1111111/i1llt11äkrige. Ingår i siirskilr rax

eringsdistrikr mer Un en kommun 
förrättas dock valet av /a/l(l\ringcr. 

förrättas av /a/l(lsringsko111m11nc11s eller. 0111 i disrrikrerfinns kommun snm 

./Örralrningsutskoll, därest i ra.wrings- ei ingår i la11dsri11gskn1111111111, 01' lands-

disrrikrcr ingår mer än en kommun. ringer och ko111mw1/i1ll111äkrigl' med 
den/iirdcl11i11g dem !'mellan so111 /ii11s

styrelse11 h(·srämm<'r e/iN lw/iJ/k11ings

ra/c11. A:o1111111111/i1ll111iikrige i Srock

l10l111s ku111111u11 .fiirrii11ar \'(/I rill 

ge111e11Slllll tOXi'/'illgrnii11111d. 

6 * 3 mom. andra-fjärde styckena 
Antalet valda ledamöter i tax

eringsnämnd skall utgöra minst tre 

och högst åtta. I särskild taxerings

nämnd, som i 2 mom. sägs, må dock 

högst rofr ledamöter 1·ä{ias. ,"vfinst en 

ledamot skall i sådan nämnd välias.för 

vw)e kommun. Antalet ledamöter 

skall bestämmas av dem, på l'ilka mlet 

ankommer, dock all, om ledamö
terna skola väljas av skilda organ, 
länsstyrelsen skall bestämma antalet 

ledamöter i taxeringsnämnden samt 

l'tilskall l'ara f!l'Of10rlio11cllr. 11111 dcr 

begärs av 111i11sr sä 111dnga ledu111iirer 

som morsFarnr den hot. vilken crhdlls 

0111 anralcr 11ärrnra11dc ledamiirN 

delas med det a111al pcrsnner s11111 rnler 

a1·ser. iikar med I. 0111 krnren är <'lf 

bruter ral. skall drn m·1wulas rill 

närt11ast högre hela tal. Om .fiir/ä

rander l'id sådanr proporrinncllr rnl 
.finns besrä111111elsrr i lagen (1955:138) 

0111 proporrionellr l'alsiirr vid l'lll i110111 

tandsring, k11m11111n!iillmäk1igc 111. 111. 

H 
Antalet valda ledamöter i tax

eringsnämnd skall rara minst ,km 

och högst åtta. Antalet ledamöter 
bestäms av den som fbrrärrar l'(J/er 

eller, om ledamöterna skall väljas av 
skilda organ, m· liinsstyrelsen. 

4 Nuvarande lydelse av 6 ~ 3 niom. andra-fjärde styckena se vid föreslagen lydelse av 
7 s '. 
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Numrwu/c ~rclc/se 

angira huru mdnga m· dem som skola 

rä(jas m· \'(/rje organ. 

1-ör c'111·ar m· cl<' ra/c/a /cdamiitcma 

9 

Fiircs/agen ~\'c/C'lsc 

För l'Clrjc 1·cild ll'elanwr skall 1·ii/jas 

skall utses en suppleant. en suppleant. 

Om utgängen av val skall den som diirvid fört ordet omedelbart underr:itta 
Wnsstyrelsen, taxeringsniimndens ordförande och de valda. 

13 ~ 3 mom. 
Till leelamot eller suppleant /.:.an 

mclast svensk medborgare utses. 

Sådant uppi/mg md ('.i utiirns m· 

elen. som iir omrnclig eller i konkurs
tillstånd. 

13 ~ 1 mom. 
Till ledamöter och Sllflfl/canter i 

taxeringsnämnd, skola utses redliga 

och allmänt aktaele rwrsoner. som 

kunna antagas besilla nödig insikt och 

c'1farcnhct. 

Kommun md till ledamot eller 
suppleant 1·ä/ja endast elen. som är 

mantalsskriven inom kommunen. 

och /anelstingsko111111um .fiirraltnings-

utskott endast den. som är 111antals-

skriren inom w.wringsc/istriktet. 

I 'id ral ar /edamiitcr och s1111p/e
anter i lokal f(lxeringsniimnd skall 

tillses. mt kännedom om olika grUflfJC/" 

ar skattskyld~~a in11111 distriktet och 11m 

distriktets olika delar 0111 111iij/igt 

k11111mer au .finnas inom niimnelcn. 

8 ~ 
Ordtiirande i taxcringsncimnd skall 

rnra mynelig svensk medborgare. 
Han/dr (j ha/\'/lt .\·iuttio dr eller rara i 
konkurstillstånd. 

I 'a/bar till ledamot eller SUf!fl/eant i 
taxeringsniimnd är myndig S\'ens/.:. 

medborgare. som ej har/\•llt ~juttio lir. 

Den som rii/js till ledamot eller 
suppleant i ta.wring111ii11111dfiir /o/.:.a/t 

eller särskilt f(lxeringselistri/.:.t skall 

rarn mantalsskriven i /.:.0111111un som 

helt eller de/ris ingår i distriktet. 

Till ledamöter och suppleanter i Till ledamöter och suppleanter 
särski/c/ ta.wringsnämnel skola utses skall utses personer som har insikt i 
personer, som be.1itw särskild insikt de beskattning~fi'dgor som ankom111er 

11ch er/ärenhct i de taxcringsfi·åg11r. på taxeringsnämnden. 

som a11/.:.0111111a på 11ä111ndcn. Dä1jäm
te bör tillses. att kiinnedom såvitt 
möjligt kommer att finnas om olika 

delar av distriktet. 
/Jen som har ,/i'llt sextio dr elll'!' 

ll{Jflgl'I' annat giltigt hinder iir ej skyldig 

att 111011aga 11ppelmg so111 /eela111ot clll'I' 

Sll {J{J/ea n t. 
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13 ~ 2 mom. 
Den som llfl/J/ldfr sextio drs ålder 

111d al"siiga s~i: uppdrag att vara 
ledamot eller suppleant. L/jesr md ej 
någon arsiiga sig sädant uppdrag ml'd 

minilrl' han uppgil'er hinder. vilkl'I 

godkännes av den som utsett ho

nom. 

13 ~ 4 mom. 

10 

Fiirnlagen lrdl'lse 

Taxl'ringsniimnden priil'ar sjiilr-

111an1 d<'ll l'aldcs b<'hiiriglwt. Talan 

11101 1axeri11gmiimndem hc.1/111 .fiir1 

gl'11om hesriir hos länsstrrels<'n. 

9 ~ 

Den som har(i"/11 sextio dr har rärr 

atr .fi"å111räcla uppdrag att vara leda
mot eller suppleant. A1111ars .far ej 
någon .fi"dmriida sådant uppdrag 0111 

han ej llflflg<'r hinder som godkä1111s av 
den som har utsett honom. 

Kommer ledamot eller suppleant Upphiir ledamot eller suppleant il// 

c/icr ill'I han 111sc11s i d<'ll s1äll11i11g. a11 l'ara \'{//bar eller behörig . .fiirfi1/ler 

ha11 ej lii11grc är behörig all utiil'l! uppdraget. 

uppdraget. skall han 0111t'cll'lhar!.fi"d11-

1räda dnsa111111a. 

14~ l mom . 
..1 r /iinssrrrc/se mcclclc/ar förord

nande såsom ordförande eller ll'da-

11101 i taxeringsniinrnd 111d återkallas 

niir synnerliga skiil diirrill ärn. 

:lrgdr ledamot eller suppleant i 

sdda11 11iim11d. i1111a11 (iiim1giiri11gs-

1iill'11 är till ä11da. skall l'.ficrrriidarc rill 

'111110111 lc:ir den drersråcfl{/e 1idl'11 

utses i elen ordning. som gä/11 be1riif~ 

.tä11dc den al'gå11g11e. 

14 * 2 mom. 
Ureh/ir l'Old leclamo1 i 1axeri11gs-

11ii11111dii·å11 .1wn111a111riide och .fi1111es 

icke s11pplea111 fiir 1il//(il/c1 m1 tillgå. 

iiga mi11111clem 1·id sa11111H111trädet 

111irrnra11cle ledamiitN a11. 0111 dl'(/iir 

1axNi11gsfiirrä1111i11g<'11S .fi1rtgå11g er

.fi>rdras. i11kalla an11a11 fil/ ledamot 

\'il/har perso11 att deltaga i .fiirriitt-

11i11gcn. 

förordnande wm ordförande i 
taxeringsniimnd .far återkallas niir 
synnerliga skiil Jiircliggt'r. 

När ledighcl uppkommer utses ny 

ledamot eller suppleant for den tid 

so111 återstår. 

Ar orc/fiira11dc i taxeri11gs11ii11111cl 

.fiirhindrad atl leda sa11111wmriicle 111cd 

11ä11111clc11 . .förorcl11ar /iinss1yrclse11. 0111. 

clet lwhi.irs, a1111a11 att rara ordfiiramlc 

.för den tid hindret rarar. 
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N11l'ara11c/c ~rc/c/se 

6 ~ 4 mom. 
Bcsviir över val av ledamöter och 

suppleanter i taxeringsniimnd mcJ 
an/iiras hos l~insstyrelsen invm 1rc· 

\'l'ckor l'/ier l'alc1s .fiirrii11wule: och 

skall i övrigt 0111 reds iil'erk/agande i 

1illä111pliga delar gälla mc/ i kommu
nallagen är s1adga1 angcicnc/e besv~ir 

över beslut av ko1111111111rns .fi1ll111äk

lig<'. Finner lämslyre/s('fl e/ier hcsrär 

a11/cc/11ing /r'imrclna 11111 11y11 ral 11d 

gmnc/ diinll'. a11 l'icl rnle1 icke i 

e11h~he1 med rnd därom iir swc(~al i 

13 .11 I 1110111. kä1111ec/0111 11111 olika 

grupper al' skamky/d~~a blil'il \'eder-

hiir/(~cn .liircrrädd. har länss/yrc/scn 

all meddela .fiircskri/i. hum 111d11ga 

/edamiifc'r Jiir rnrjc grupp som skola 

rä/jas. Öl'erk/agas del därc/ier .fiire-

1ag11a )'(l/e1 och h(/i1111es de1sa111111a 

icke iiiim/äs1s1ä/las. äger lä11ss1,rrc/se11 

I/IS<' lcda111ii1cr i nä11111dc11. 

Il 

10 ~ 
Besvlir. över ko11111111n/i1//111äk1iges 

clll'I' /a11ds1i11gs twsllll enlig/ 7 1' eller 

iit·er val av ledamöter och supple-
anter i taxeringsnlimnd a11/iirs hos 
llinsstyrclsen. I fi'åga 0111 iil'Nkla

ga11dc1 skall i övrigt be.1·1ä111111c/sema i 
kommunallagen (1977:179) 0111 be-

sviir över beslut av ko11111111n/i1/1111äk-

1ige tillämpas. 

Över länsstyrelsens beslut 111d k/a- Afo1 ltinsstyrclsens beslut ('11/igl 

gem icke föras. .fiirs/a s1,rcke1.får w/a11 ej föras. Talan 

7 ~10 

I 1axeri11gsnä111nd. som icke ä111i111cr 

hi1rddc m· 1a.wringsi11s11,·/..1iir. skall 
ordföranden. utöver vad i denna lag 
clies1 a11gil'es. huvudsakligen h(m/ 
till uppgift att 

I) 1illhamlahdlla a/1111,'i11hc1c11 h/an

kellN fil/ deklara1io11er med mera 

drlikl, 

} J l<'i1111w dek/ara1io11s- eller llflfl

gi/is.1ki'/dig de 1111plrs11i11gar somtin11as 

cr/iird<'rliga /iir dek/aralinm- cl/i'/' 

10 Senast.:: lydelse 1974:997 (ingrösenJ. 

.får ej hcllcr/iiras 11101 hcs/l// c11/ig1 5 1' 
e/IN 11101 /iinss1,rn·/sc11s hes/l// c11/ig1 

6-9 .11,1. 

11 ~ 11 

Taxeri11gs/{(/ll/11dens 1 ird/i'ira11</e 

skall. utöver vad i denna lag annars 

angn. huvudsakligen ha till uppgift 
att 11/anera och leda 11iim11d('lls arbete. 
Ore(liiranc/<'11 skall granska deklara

tioner och andra handlingar i den 
utstriickning som hchiil's för en 
noggrann och tillförlitlig taxering och 

l'id heho\' {<:ira11s1a/1a 0111 111redni11g i 

iirendrna. Ordföranden får .1iiilv 

.fliredra ärende i n:imnden. 

11 Förutv:1rande 11 ~ upphiinl genom 1971:Yl9. 
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llflflgi/isskyldf~hetcns ji1/lgörande. 

3J då deklaratio11sskyldig begagnar 

ho110111 i 23 .1' medgiven rä/I att munt

ligen avgi\'ll upplysningar till ledning 

.för egen taxering. 11 hlankell it1/ora 

Uflfl~\'st1i11gama och dän/ taga llflfJ

gifislä11111arens unclerskriti. 

4J 111n1taga nch granska deklaratio

ner, 1111/1."i!ier och andra handlingar, 
c/n,'k alf liim.1tyrelse11 mil llll'llgim. all 

l'issa.clcklarationcr e/il'r 1ml/iirn11dem 

hes1ii111111a11cle gm11skas alle11ast al' 

kronoombud. 

5) i er/(mlerlig om/(111ni11g l'idtaga 

åtgärder jör att i11/örsk11/lä f('lande 

dcklaratio11er. llflflgifier och a11dra 

ha11dli11gar. 

6J i iirrigt med den befi1gc11het. som i 

sådalll arseendc tillkommer ho11om. 

111örn kontroll till l('dning för en 
noggrann och tillförlitlig taxering. 

7J leda 1axeri11gs11ämndens arbete 
och 1·id sa111111a111rädc11a .f{jra ordet, 

NJ rnra .fiiredragande i raxcrings

nä11111den. 

9) ombesör)a er/imlerliga göromål 

m· expeditio11cll art, i den mån d('ssa 

icke a11komma pd a11na11. 

/li) läm11a a1111an taxNingsmyn

dighet iil'e11som lokal ska1temy11dighct 

e~f(mlerliga 1111derrät1elser och uppgir 

ter. samt 

11 J avgira yttra11de11 i besrärsmål. 

8 ~12. J.1 

I raxeri11gs11äm11d. som åt11iuter 

biträd(' av taxeri11gsins[!ektör. skall 
ordföranden. utöver vad i denna lag 
('/jest a11gives. huvudsakligen ha till 
uppgift att u!fiira de dliggande11 som 

12 Jfr ll>r.::slagcn lyJclsc av 11 ~. 

I} Scnastc lydelse 1974:997 I ingressen). 

12 

Fiireslage11 ~1·del.w· 
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N11\'llra11de lrdel.1e 

uppragas i 7 f l'id 5). 7) och I/). 

Dämtö1w åligger d<'f orc!foranden att 

granska deklarationer och andra 
handlingar i den utstriickning som 

e~/(miras för en noggrann och tillför

litlig taxering. Ordföranden må. i den 

omfattning han .finner påkallat, rnra 

.foredragande i niimndcn. 

9 ~14 

Kronoombud har till dligga11de sär

skilt 

I) af!, oa\'sett den ordföranden till

kommande gra nskning.1·skyld(~heten. 

granska alla inkommande s,iäl\'Clek/a

rationer, llflflgifier och andra hand

lingar, dor·k att länsstyrelsen må 

medgiva. arr l'issa deklarationer l'.fier 

ordforandens bestämmande granskas 

allenast m· denne. samt 

2) att. i den mån sådant må mra 

erforderligt och m• ord/(iranden påkal

las. biträda honom under taxeringsar

betet. 

10 ~ 1 ~ 

I taxeringsnämnd, som åt11iuter 

biträde ar taxrringsinspektiir. skall 

taxeringsinspektören u(!iira de ålig

ganden som angil•as i 7 .11 vid I }-3)samt 

9) och /OJ. 

Därjämte åligger det taxeringsin

spektör hul'udsakl~~en att 

I) granska deklarationer, uppg(!ier 

och andra handlingar. 

l) biträda orclfiiramie11 rid il1/iir

ska.!lä11de a\' ./l>landc deklarationer. 

llflflgi/ier och andra handlingar. 

3) i övrigt med den bl'.fbge11het, som i 

sådant al'seende tillkommer honom. 

utöva komroll till ledning .for en 

14 Senaste lydelse 1971 :813. 

lo Senaste lydelse 1974:997 (ingressen). 

13 

Fiireslagrn lrclclSl' 
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;\'ura ra nclc ~rdc/se 

noggrann och tillförlitlfi: taxering, 

4) \'Gra .fiiredragandc i taxerings

nämnden. i den mån icke ordföranden 

.finner sig biira 11(/iira föredragning

en. 

5 J uppräl/a.förs/ag till de taxeringar 

som skola beslutas av nämnden. 

samt 

6) i övrigt lämna ord/branden det 

biträde som m· honom pc/kallas. 

16 ~ 1 mom.lt> 

Llinsstyrclse och lokal skattemyn
dighet skall me1/i>erka i taxerings

nämnds arbete i enlighet med fiire

skrifier som m('(/de/as ar regeringen 

eller myndighN som regeringen be

stämmer. 

16 ~ 2 1110111. 

Kommun md ställa en eller .flera 

kommwwns !iänstemän. som av liins
styrclsen godkännas. till för/ägande 

j(ir taxeringsarhete inom kommunen 

.för annat ändamål iin som i 1 mom. 

al'ses. Godkännandet må när som 
helst återkallas. 

Sådan !iäns1eman har all, i enlighel 

med de närmare .fbreskri!ier länss1y

rclsen och onfföramlen i vederbörande 

taxNingsnämnd.finner skäl meddela, 

granska deklarationer och uppgifier, 

hos nämndens ord(örande giira de 

erinringar. \'Grlill granskningen md 

gim anledning. samt i iirrigl lämna 

<m(föranden bi1räde rid .fii/lgörandet 

av dennl's åliggandrn. 

lo Senaste lydelse 1977:-116. 

14 

Fii/'l'slagcn ~\·de/se 

12 ~17 

Llinsstyrclse och lokal skattemyn
dighet skall granska dek/aralioneroch 

i iil'rigl å1 taxeringsnämnden bereda 

ärenden och ombesiiria göromål ar 

expedi1ionell art. Länsstyrelsen och 

den lokala ska11emyndigheten skall 

lillhandahålla .föredragande i ärende 

som myndff!,heten har berell. 

lH 
Kommun .tär.förordna tjänsteman 

hos kommunen som liinsstyrclscn 
godkänner all granska deklarationer 
och andra handlingar. Godkiinnan
det .tär när som helst återkallas . 

17 Förut\arandc 12 ~ upphiivd genom 1971:399. 
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Nurnrand<' lnle/sc 

16 ~ 3 mom. 18 

I 1axeringsnämnd. som icke do1j111er 

birräde ar raxcringsinspekrör. äger 

ori{/brandcn anlira skril'birräde. som 

m· honom rillkal/as. 

IH 
Skallechefen skall bevaka det 

allmiinnas riitt i taxeringsfrågor och 

verka för att taxeringarna b/il'a likfor

miga och riittvisa. Han skall i erfor

derlig omfattning granska taxering

arna och särskilt llflf!llliirksamma 

ojiimnheter mellan olika taxerings

distrikt. 

Skattechefen äger anlita sakkun

nig för utredning av taxeringsfråga. 

som kriiver siirskild sakkunskap. 

När sd .tinnes er/imler/igr. äger 

skattechefen kalla ordförande eller 

annan ledamot av taxeringsniimnd i 

liinet för all av denne erhålla upplys
ningar. 

15 

Fiircs/agm lrdd\(' 

14 ~ 
Skattechefen skall bevaka det 

allmännas riitt i taxeringsfrågor och 

verka för att taxeringarna blir likfor

miga och riittvisa. Han leder och 

ansmrar för deklarariomgranskning

en och annan konrroll l'id taxeringen. 

Han skall äl'en ansvara .för art 

taxeringarna granskas i erforderlig 

omfattning. rnrl'id siirskilt skal/ upp

märksammas ojiimnheter mellan oli

ka taxeringsdistrikt. 

Skattechefen/är anlita sakkunnig 

fcir utredning av taxeringsfråga, som 

kriiver särskild sakkunskap. 

Om der behöl's . .får skattechefen 

kalla ordförande eller annan ledamot 

av taxeringsnämnd i liinet fcir att av 

denne erhålla upplysningar. 

23 ~l<I 

Sjiilvdeklaration skall avgivas på 

heder och samvete samt avfattas d 
blankett enligt fatstiillt formuliir. 
Dock md. diir deklaration infordrats 

jämlikr 22 ~ 2 mom., de erforderliga 

upplysningarna meddelas muntligen 

inför taxeringsniimndens ordförande 

eller dess raxeringsinspekrör. som har 

all införa desamma d deklarations

blankett och därd taga den deklara

tionsskyldiges underskrift. 

I~ Senaste lydelse 197.+:997 (ingressen). 

l<J Senaste lydelse llJ7.+:<J97 lingressenl. 

Sjiilvdeklaration skall avgivas på 

heder och samvete samt avfattas pd 

blankett enligt faststiillt formuliir. 

Dock.får. diir deklaration har inford

rats enligt 22 ~ 2 mom., de erforder

liga upplysningarna meddelas munt

ligen inför taxeringsniimndens ord

förande eller riänstcman. som biträ

der nämnden. Orc{/branden eller tjän

stemannen skall införa upplrsning

ama pd deklarationsblankett och pd 
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Nurarancle lrclclse 

16 

Fiirn1agrn lrclcl\I' 

denna taga den deklarationsskyl

diges underskrift. 

31 ~ 

J 111om.21
J Efter anmaning iir envar skyldig att i den omfattning, som i 

anmaningen angivits, meddela de ytterligare upplysningar, som finnas 

erlorderliga för kontroll av egen deklarations riktighet eller eljest för egen 

taxering. Dylika upplysningar skola famnas skriftligen, diir ej annat angivits i 

anmaningen. 

Deklarationsskyldig skall tillika efter anmaning förete alla handlingar, som 

finnas erforderliga för kontroll av deklarationen, såsom kontrakt, kontout

drag, riikning och kvitto. 

Bedöms uppg[f/ i deklaration höra 

kontrolleras genom m·stämning mot 

räkenskaper. anteckningar eller andra 

handlingar .får taxeringsnämndens 

or<(förande eller tjänsteman. som 

hiträder nämnden. komma iil'erens 

med den deklarationsskyldige om att 

sådan avstämning skall .fbretagas l'id 

besiik hos honom eller annars l'id 

personligt sammanträ.ffände. Ger 

granskning m· deklaration anledning 

till dl'f fdr iil'erenskommel.1·e trä/fäs 

äl'en 0111 besiktning m'.fi1s1ighe1, i11ve11-

1arier eller andra tillgdngar. 

34 ~ 
I mom. Sjiilvdcklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall, försåvitt 

ej annat följer av vad här nedan stadgas. vara avliimnad senast den 15 februari 

under taxeringsåret. 

Staten, landstingskommun. kom

mun och annan dylik menighet må 

åtnjuta anstånd med ~jä/vdeklarations 

avliimnwule till den J I mars. 

Den som niistföregående år varit 

skyldig föra riikcnskaper må til~~odo-

11j111a liknande amf(Jnd. därest riiken

skapsäret gått till ända senare iin den 

31 ok10her året näst före taxerings

året. 

Vad i niist/öregående s~vcke är sagl 

211 Senaste lyuelsc 1972:764. 

Fii(jande deklaralionsskyldiga .tär 

al'/ämna .~jälvdeklaration senas/ den 

31 mars under 1axeringsdre1. nämli-

gen 

/) staten, landstingskommun, 

kommun och annan dylik menig

het, 

]) den som nästföregående år varit 

skyldig fora riikcnskaper, 0111 riiken

skapsåret gått till iinda senare iin den 

31 augusti året före taxeringsåret. 
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N11rnra11dc ~\'i/e/sc Föreslagen ~rdc/sc 

skall hava motsl'Grande tillämpning d 3) dcliigare i vanligt handelsbolag, 
delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi om l'id 

kommanditbolag eller rederi. 2) angivna .förutsärmingar .föreligger 

beträffande bolaget eller rederiet. 

2 mo m .21 Visar någon att hinder 
på grund av siirskilda omstiindig
heter möter att avliimna sjiilvdekla

ration inom foreskriven tid. må han 
efter ansökan erhdlla annan tid, inom 

vilken sjiilvdeklarationen skall vara 

al'lämnad. 

Ansökan prövas, såvillfrdga är om 

.f.vsisk person, dödsbo eller.fami/jestif~ 

te/se, av lokala skattemyndigheten i 
det fögderi, där sökanden är skar/

skyldig till statlig inkomstskall eller 

statlig jormögenhersskatt, eller, om 
slidan skallskyldighet ej .fore/igger, i 

det .fögderi. där heskattningsorten är 

belägen. Ansökan göres hos myndighet 

som har all wöva den. Har ansökan 
gjorts hos annan lokal skattemyn
dighet skall denna pröva ansökan 
om tiden inte medger all ansökan 
överliimnas till riitt myndighet. 

1 fråga om annan skattskyldig än 

som avses i andra .1·~vcke1 prövas 

ansökan av skallechefen i der län. där 

sökanden är skal/skyldig till statlig 

inkomstskall eller statlig förmögen-

21 Senaste lydelse 1973: 1123. 

2 Rik11lagen l9771711. I sam/. Nr/,'// 

4) person. som skall beskattas enligt 

.för gifi skal/skyldig gällande bestäm

mel.~er tillsammans med person som 

avses l'id 2) eller 3). 

5) hemmavarande barn under JR dr 

till dek/arationsskyld~~ som m•ses vid 

2). 3) eller 4). 

2 mo m. Visar någon att hinder 
på grund av siirskilda omstiindig
heter möter att avlämna självdekla
ration inom foreskriven tid.far han 
efter ansökan beviljas anstånd med 

avlämnande a1• självdeklarationen. 
Anstånd .far icke utan art synnerliga 

skäl .föreligger medges längre än rill 

utgången G\' moj månad under 

raxeringsåret. 

Ansökan enligt .första stycket görs 

hos och prövas av lokala skattemyn

digheten i det fögderi till 1•i/ket 

sökanden jör beskallningsåret skall 

hä11/öras enligt hestämme/serna i 66 _,,. 
komm11nalska1telogen (]92R:3 70) el
ler, om sökanden enligt nämnda 

bestämmelser icke kan hä11töras till 

något fiigderi. lokala skallemyndig

heten i Stockholms .fögderi. Har 
ansökan gjorts hos annan lokal skat
temyndighet skall denna pröva ansö
kan om tiden inte medger att 
ansökan överlämnas till rätt myndig-
het. 

Den. som i l'Graktigr bedriven 

rörelse biträder deklarationsskyldiga 

med upprärtande av ~jälvdekloration. 

får .för sådana deklarationsskyldiga 

som m·ses i 1 mom. andra stycket efter 
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hetsskatt. eller. om sådan skattskyl

dighet ej .föreligger. i det län. där 

beskattningsorten är belägen. Ska1te

ch('.fi'n./är dockjörordna att ansökan i 

stället skall prövas a1• lokal skalfemyn

dighet som skattecl1('./'en bestämmer. 

Ansökan göres hos ska11echefen. 

18 

Fiircslagcn ~rdclse 

ansökan erhålla tillstånd att enligt 

tidsplan avlämna deklarationer under 

tiden den 1 april-den J I maj under 

taxeringsåret. Vid ansökningshand

lingen ska/I jagas jörteckning örer de 

deklarationsskyldiga. I förteckningen 

upptagen deklarationsskyldig skall. 

om tillståndet medges, anses ha 

erhållit anstånd med deklarationens 

a1•lämnande till den dag då deklara

tion senast/är ai•lämnas enligt tidspla

nen. 

Ansökan enligt tre<{ie stycket görs 

hos och prövas ai• lokala skattemyn

digheten i det jögderi inom l'ilket 

sökanden utövar sin rörelse. 

Mot skattechc'.fi'ns eller lokal skal- Mot lokal skattemyndighets be-

temyndighets beslut må talan ej slut jär talan ej föras. 

föras. 

Jn 
] mom. 22 Vid avlämnande av uppgifter, varom stadgas i I mom., skall 

iakttagas följande. 

Avser sådan förmån, varom i I mom. första och andra punkterna förmäles. 

endast en del av året, skall upplysning meddelas om den tidrymd, för vilken 

förmånen utgått. 

I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och traktamentser

siittning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersiittning och dels 

traktamentsersättning jämte tid för vilken traktamentsersiittning utgått. 

Diirvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersiittning dels för förrätt

ningar inom riket i enlighet med vad nedan sägs och dels för förriittningar 

utom riket. I fråga om förrättningar inom riket skola uppgifter liimnas siirskilt 

för förriittningar som icke varit förenade med övernattning (endagsförriitt

ningar). förrättningar som varit förenade med övernattning men icke medfört 

vistelse mer iin femton dygn i följd på en och samma ort (korttidsförriitt

ningar) samt övriga resor (långtidsförrättningar). För endagsförrättningar 

uppgives utgiven traktamentsersiittning och antal dagar. Vid heriikning av 

antalet dagar för endagsförrättningar medräknas icke sådan endagsförrätt

ning. som varat högst fyra ti['l'lmar; förrättning som varat mer iin fyra timmar 

men högst tio timmar räknas som halv dag; liingrc förriittning riiknas som hel 

22 Senaste lydelse 1976:86. 
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dag. För korttids- och långtidsförrättningar uppgives utgiven traktamentser
sättning och antal nätter övernattning skett. De första femton dygnen av 
varje långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrättning. - I kontrollupp
gift skall i förekommande fall särskilt anmiirkas, att arbetsgivaren utöver 
traktamentsersättningen, haft utgifter för den anställdes bostad eller uppe
hiille under förrättningen. 

Om skattechefen i det län där arbetsgivarens hemortskommun är belägen 
medger det, behöver arbetsgivaren, i stället för att lämna uppgift enligt tredje 
stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom riket.endast anmärka 
i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. Förutsättning för medgivande 
är att ersättning utgår enligt sådana grunder att den kan antagas icke komma 
att överstiga avdragsgill öknih~ i levnadskostnaderna. Motsvarande medgi
vande kan lämnas även beträffande resekostnadsersättning för färd med 
allmänt kommunikationsmedel. Medgivande lämnas endast om arbetsgi
varen har ett större antal anställda, som mera regelbundet företager 
tjänsteresor, och medgivandet bedömes vara utan olägenhet för taxeringsar
betet. Medgivande far ej lämnas famansföretag i fråga om uppgifter rörande 
företagsledaren och honom närstående personer samt delägare i företaget. 
Lämnat medgivande gäller tills vidare. Det kan begränsas till viss grupp av 
anstiillda. - Ansökan om medgivande göres hos länsstyrelsen senast den 31 
oktober året före taxeringsåret. Talan mot beslut, varigenom ansökan om 
medgivande avslagits eller medgivande återkallats, föres hos riksskatteverket 
genom besvär som skola ha inkommit till verket inom en månad från den dag 
då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riksskatteverkets beslut far talan icke 

föras. 
Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans 

efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön och 
vad som avdragits. 

I kontrolluppgift enligt 1 mom. 
första. andra eller sjunde punkten 
skall angiras. huruvida arbetsgivaren 
har att för utgivet belopp erlligga 
avgift enligt 19 kap. I ~ lagen om 

allmän försäkring. 

Al' kontrolluppgift enligt 1 mom. 
första, andra eller sjunde punkten 
skallJiwngå. huruvida arbetsgivaren 
har att för utgivet belopp erlägga 
avgift enligt 19 kap. 1 ~ lagen 
(1962:38/) om allmän försäkring. I 

ko111rol/uppgifi som 1111 har sagrs skall 

särskill ./iir sig upplagas reprcsen1a-

1io11ser~ä1111i11g och särski/1 ,liir sig 

a1111a11 kos111adsersä1mi11g än resekosr

nads- och 1rakramc111sersä11ni11g. 

I kontrolluppgift skall s;irskilt för sig upptagas sådant skatteavdrag, som 
skett för uttagande av preliminär A-skatt. 
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Särskild llflflgi/ishandling s/.:.all m·
lämnas .fiir 1wic Jlcrson. \'arom .fi"dga 

är. Därl'id s/.:.all fitllsrändigr angi\'(/S 

pet:rnm·11s namn. personnummer. 

h1'm1•is1 och hosradsadress. Där sti /.:.an 

s/.:.e. hiir uppgi/i iäm11as ävrn om 

numret pdJiir ho11om 111/(irdad deber

scdel d preliminär skatt .fbr drcl näsr 

förr raxeringsåret. På llflf!gi/ishand

ling som lämnas av fåmansföretag 

skall angil'as om personen iir förc

tagsledare eller honom niirstående 

person eller deHigare i företaget. 

20 

F1Jreslagen 11'(/els<' 

I /.:.0111roll11ppgi/i skall anges namn 

och posrmlress samr personnummer 

rllrr 01:~anisa1ionsn11m1111'/' .fiir wfräl 

den uppgi/isskyldigesom den uppgificn 

arser. Kan pe1vmnummer inte anges 

jiir den sistnämnde s/.:.all. där så /.:.an 

s/.:.e. redol'isas län. kommun och 

.tiirsamling. där han rar mantals

skriren .för årer .före raxeringsdrer. I 
/.:.onrrolluppgifi som lämnas av få
mansföretag skall angc's om perso

nen iir företagsledare _eller honom 

niirstående person eller deUgare i 

företaget. 

Kontrolluppgift, som i I mom. tredje punkten siigs och som avser 

pensionsf'örsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst. skall innehålla 

uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och, om möjligt, 

fång varigenom äganderätten övergått samt, i förekommande fall. den som 

erhållit förfoganderätten till försiikringen. Kontrolluppgift, som avser 

pensionsförsäkring tagen i samband med tjänst. skall innehålla uppgift om 

den, som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen. 

Uppgi/i skall avfattas å blankett Ko111roll11ppgi/i cnligr 1 mom . .första 

enligt fastställt formulär eller å eller andra punkren skall avfattas på 

annan .fijr ä11damåler lämpad blan- blankett enligt fastställt formullir. 

kel/. Särskild uppgi/ishanclling skall lämnas 

3 111o111. Skall annan iin srarlig 

eller /.:.ommunal myndigher jämli/.:.t 1 

mum . .fiirsra punkren al'liimna uppgir 

rer rill err anral undcrsrigande (j11g11-

/l'm. skall l'id uppgi/ierna .fi1gas etr 

särskilr sammandrag iil'N dessa, llflfl

ragande namn å den eller de personer. 

1·arom/i"dga är. äremom berr(i/10.nde 

em·ar ar dem uppgi/i angdende 

belopp, som urhetalrs. och förmån, 

som i iil'rf~I årnjurirs. 

.för rwje person. 

Riksskallcl'crkcr.tär pd ansökan ar 

uppgi/isskyldig mc1f~c undanrag ,/i"d11 

hesrämmelserna i rionde srycker. Afor 

riksska11ercrke1s hesllll .tär ralan ej 

./bras. 
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4 111 o m . n U1111gffierna skola 

al'läm11as senast den 31 januari under 
taxerings{ll"el i c/1'11 ord11i11g. sum giiller 

jiir avläm11a11de m• siiill'llek/aration. 

Uppgi/ier. Sl)/11 arses i I 111om. punk

terna 5-7. skola clock avlämnas till 

hi11ss1rrl'f.1·e11 i clet län. cliii llf!flgi/is

lii11111arrn är h11.1·a11. I.fäll. som a1·s1•s i 3 

m11111 .. skall cläriä111t<' iakrragas. tur 

llflf'gifiema jämte cliirtill hiiramle 

sam11wnclrag stiiclse skl)/a al'liimnas 

till mynclighet. hos l'ilA.1·n arhetsgil'a

rens all111ii11na siälrcleklaration mcl 

ar/ämnas. 

Uppgi/icma skola vid avliimnandct 

vara ordnade kommunvis eller, om i 
kommun ingd flera församlingar, 
l<irsamlingsvis och skall medelst 
siirskilda omslag eller annorledes 
vara tydligt utmiirkt, vilken kom
mun eller forsamling varje grupp av 
uppgifter avser. 

21 

Fiires/agc11 ~nlc/se 

4 mo m .l\ontml/uflflgifi enligt I 

1110111. skall lämnas senast den 31 
januari under taxeringsåret. Den som 

har tillclelat.1 reclorisningsnumml'/" jiir 

inhl'talning m· innl'lul!!en skatt skall 

lämna kontrolluflpgiji rill /okal ska11e-

111ynclighet i clet liin cliir liinss1yrelse11 

har 111fi"ircla1 rl'clorisni ngsn11111re1. An-

1um 111111gi/is.1kyldi:~ skall lämna kl)ll-

1roll11f1f1gi/i till /()kala ska11e111ynd~~

lw1rn i det .Jiigdl'l"i clär han iir 

hosatr. 

Kon1rol/11pf1gi/icr c11/igt I 1110111. 

flllllkrcma 3. 3 a eller 4-6 skall vid 
avHimnandet vara ordnade kom
munvis eller. om i kommun ingår 

flera församlingar, församlingsvis 
m:h skall medelst siirskilda omslag 
eller annorledes vara tydligt ut
miirkt, vilken kommun eller försam-
ling varje grupp av uppgifter avser. 

I fräga om inkomst som avses punkt 12 av anvisningarna till 32 ~ 
kommunalskattclagen ( 1928:370) ri'ir riksskatteverkct röreskriva att kontroll
uppgift skall avlämnas i särskild ordning. 

5 mo m .24 Den som har att 
avHimna kontrolluppgift enligt I 
mom. punkterna I. 2, 3 b-3 f eller 7 
skall· senast den 31 januari under 
taxeringsäret till inkomsttagaren 
iivcrsiinda ett e.\"1'111{1/ar m· 1111pgi/~ 

I <'Il. 

Om skdcli~het att rid arhe1sgimr-

1111pgi/i. som skall lci11111as en!~~/ lagen 

(/959:55JJ 0111 llpflbiird m· rissa argi/~ 

ter <'nligt lagen 0111 allmän/iirsiikrin.~. 

111. m .. Jhga kontrolluppgi/i som nyss 

sagts stacf~as i nämnda lag. 

n Senast.:: lydelse 1976:334. 

~~ Scnastl: lydelse 1976:334. 

5 mo m .Den som har att avlämna 
kontrolluppgift enligt I mom. punk
terna I, 2, 3 b-3 r eller 7 skall senast 
den 31 januari under taxeringsåret 
till i nkomsttagarcn översiinda 111111-

gifi mecl de llflfl~\"sningar som lämnas i 

kl)f//roll11ppgi/ien. 
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22 

foreslugen ~rt!elw 

7 m v m . Vid komrol/uppgifi. som 

lämnas enligt I mom. punkt I elll'r 2 

skall /iJgas särskilt! uppgifi (kon -

tro l/up pg ift s missiv). I sådant 

missil' skall anges namn, 11ostadress 

. och fl<'l"Sonnummer eller organisa

riomnummerfiir den uppgi{isskyldige. 

anra!et lämnade kontrollupflgifier 

samt t!er sammanlagda hc/011pet m· t!e 

ska11cawlrag som har rerkstiillrs .fiir 

11rcliminiir .4-skatt under tlrer .fiire 

taxl'/'ingsdrct. 

38 ~ 
2 111o111. Uppgifter enligt I 1110111. 

skolo vara avlii111nade senast den 15 
februari under taxeringsåret: dock 
md bolag eller rederi, som varit skyl

digt att föra räkenskaper och vars 
riikcnskapsår gått tilliinda senare iin 
den 31 oktober under året fiire 
taxeringsåret, dt11i11ra anstånd med 

uppgi/icrnas avlämnande till den J I 
mars under taxeringsärct. 

Uppgifterna skola avlii111nas i den 
ordning, som giiller för avliimnande 
av sjiilvdeklaration. 

2 111 om. Uppgifter enligt I 111om. 
skall vara avlämnade senast den 15 
februari under taxeringsåret: dock 
fdr bolag eller rederi, som har varit 
skyldigt att föra räkenskaper och 
vars räkenskapsår har gått tillända 
senare iin den 31 augusti under året 
före taxeringsåret, ar/ämna llflflgif~ 

tema senast den 31 mars under 
t<txeri ngsåret. 

Uppgifterna skall avlii111n<L'i i den 
ordning, som giiller för av!Li111nande 
av sjiilvdeklaration. 

4H 
5 mo m. Taxeringsintendent el

ler, efter hans f<irordnande, honom 
undcrstiilld tjiinsteman iir beriittigad 

att hos den, som mottagit uppgifter 
som i I mom. siigs, för taxeringskon
troll taga del av dessa uppgifter. Den 
hos vilken uppgifterna mrvaras iir 

diirvid skyldig att liimna det bitriide, 

5 mo m . Clw(liir taxeringscnhet. 

rcvisionsenhet eller lokal skattemyn

dighet samt taxeringsintendent eller, 

efte.r hans förordnande, honom un
derstiilld tjiinste111an iir beriittigad att 
hos den, som har mottagit uppgifter 

som i I mom. siigs. för taxeringskon
troll taga del av dessa uppgifter. Den 

som erfordras för kontrollens hos vilken uppgifterna förvar<L'i iir 
genomförande. därvid skyldig att lämna det bitriidc, 

som erfordras för kontrollens 
genomförande. 
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mo m . 2; Granskning av sjiilv

deklarationcr md verkstiillas endast 
av 

tfänsteman, som utför i~vlik 

granskning enligt denna lag eller 
som eljest utövar taxerings- eller 
skattekontroll, 

ordförande och kro1100111h11d i tax
eringsnämnd, 

23 

Fiircslagen ~rdelse 

I mo m. Granskning av sjiilvdc
klarationer .far verkställas endast 
av 

tjänsteman, som utför sådan 

granskning enligt denna lag eller 
som a1111ars utövar taxerings- eller 
skattekontroll, 

ordförande i taxeringsnämnd. 

de ledamöter i taxcringsnlimnd. som därtill utses av nämnden. samt 
domstol, som har att bedöma innehållet i sjiilvdeklaration. 

A 1111a11 ledamot i 1axcri11gs11ii11111d 

ii11 som al'ses i .första sryckct .far rid 

11äm11de11s sa111111a111rädcn raga del m· 
deklarario11 i den 0111(atr11i11g som 

bchiil's./iir Taxeringen. 

Sakkunnig må granska självdeklaration. för vars behandling hans biträde 
påkallas. 

l'id raxeringsarhcrr anlirar birräde, 

så ock tjiinsteman som avses i /6 ,1 

l mom. må taga del av deklaration i 
den omfattning, som är cr/(m/erlig 

för arbetets utförande. 

Tjiinsteman som avses i 13 1' får 

taga del av deklaration i den omfatt
ning. som hehiil's för arbetets utfö
rande. 

För innehållet i självdeklaration må icke inom taxeringsnämnd lämnas 

vidare redogörelse iin som erfordras för taxeringen. Självdeklaration må icke 
intagas i taxcringsniimnds protokoll i vidare mån än som oundgängligcn 
erfordras. 

Sjiilvdeklaration skall tillhandahållas de myndigheter, vilka i och för sin 
verksamhet böra erhålla del därav. 

Sjiilvdeklaration må, på siitt regeringen förordnar, för statistisk bearbetning 
utliimnas till den iimbetsmyndighet eller tjiinsteman. åt vilken regeringen 
uppdrager utförandet av sådan bearbetning. 

Den som har att utföra talan för besvärsberättigad kommun i fråga om viss 
skattskyldigs taxering äger taga del av självdeklaration. som skolat ligga till 

grund för taxeringen. 

Då besviir anförts. skall sjiilvdeklaration. som har avseende å taxeringen i 
fråga. biliiggas besvärshandlingarna. diir ej vid delgivning med menighet 
sådant anses vara för målets utredning obehövligt. Handlingarna skola vid 
förekommande delgivningar inneslutas i förseglat konvolut. vilket skall 

" Senast.:: lydelse 1976:927. 
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förses med päskrift om inneMllct och i obrutet skick tillstiillas den 
Hirklaringsskyldige eller annan vederbörande. 

I övrigt må sjiilvdeklaration, där ej annat följer av stadgande i allmiin lag. 
icke vara för någon tillgiinglig. utan att elen. som avgivit deklarationen. 
liimnat skriftligt medgivande diirtill. 

51 ~26 

Anmaning som avses i 22 ~ 2 
1110111., 24 ~ 2 mom .. 31 ~ 2 mom .. 33 
och 36 ~~- 39 ~ 1 mom. samt 45 ~ md 
utfärdas av laxcringsn[imnd och 1ax
cringsin1endcnt. Samma riitt till
kommer tiänste111a11. som verkstiiller 
taxeringsrevision. dock all sdda11 

tiä11srema11 icke äger anmana någon 
all avlämna sjiilvdeklaration. 

Anmaning som avses i 22 ~ 2 
mom., 24 ~ 2 mom .• 31 ~ 2 rnom .• 33 
och 36 ~~- 39 ~ 1 mom. sam\ 45 Udr 
utfärdas av ch1f.fiir raseri11gse11he1. 

re1•isionsc11her eller lokal skattemyn

dighet. ta.xeringsniimnd. ta.xcringsin

tendent sa1111 !iämte111a11 som hiträder 

1axcri11gs11äm11dc11. Samma riitt till
kommer elen. som vcrkstiiller ta.x
eringsrevision, dock att han icke.tdr 

anmana nt1gon att avliimna självde
klaration. 

Anmaning som avses i 39 ~ 2 mom. utfärdas av skallechefcn i det liin, diir 
den uppgiftsskyldige iir bosatt eller, efter skaltcchcfcns förordnande. av 
annan tjiinstcman. 

I de fall som avses i 39 ~ 3 mom., I de fall som avses i 39 ~ 3 mom .. 
41 ~sam\ 42 ~ 2 mom. må anmaning 41 ~samt 42 ~ 2 mom . .tär anmaning 
göras av taxeringsinlcndent. 11(/iirclas av chef)iir taxeringsenher. 

rcl'isio11sc11l1e1 eller lokal skattemyn-

clighct. taxcringsintcndent samt dm 

som fdr meddela bcslllf 0111 taxcri11g.\

rerisio11. 

53 ~ 
anmaning, som utfärdas av 

taxcringsntimncl eller taxcringsin

tcndent. md. utom i fall som i 31 ~ 2 
mom. andra stycket sägs. vite före

lliggas. 

26 Senaste lydelse 1976:86. 

I anmaning, som utfärdas av che( 

.fiir ra.wri11gsc11her. rerisio11sc11her eller 

lokal ska11cmy11d~'.!.he1. taxerings
nämnd eller taxcringsin1endcn1,/år. 
utom i fall som i 31 ~ 2 mom. andra 
stycket siigs, vite föreliiggas. 
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57 ~27 

fkslut orn taxeringsrevision med

delas av skattechekn. Finner han 

taxeringsrevision böra verkstiillas i 

annat liin, skall han frams@la hq!ii

ran diirom hos skattechefen i det 

liinet. 

Finner taxeringsniimnd taxerings

revision vara erforderlig. har niimn

den att göra framstiillning diirom till 
skarte<-lw/(·n. 

Taxeringsrevision skall verkstiil

las av tjiinsteman, som skarrcc/w/i•n 

diirt i 11 förordnar. T axeri ngsrev isio n 

Beslut om taxeringsrevision med

delas av skattechefen eller tiiins-

1ema11 som har erhdllir llflfldrag enligt 

3 \'andra styck<'/. Finner skall<'Chc'/i'n 

taxeringsrevision hiira verkstiillas i 

annat Wn. skall han framstiilla begii

ran diimm hos skattechefen i det 

liinet. 

finner taxeringsniimnd taxerings

revision vara erforderlig. har niimn

den att göra framstiillning diirom till 

elen som .Ji/r meddela /)('s/111 0111 

wxcringsrC'\·ision. 

Taxeringsrcvision skall verkstiil

las av tjiinsteman, som den. som,liir 

ml'cfcfela besl111 0111 rerision. därtill 

md ,iiimriil uppdragas [1t annan i fiirordnar. Taxeringsrcvision /dr 

hokföring och taxering sakkunnig 

person. som d~irtill godkiints av liins

styrclsen. 

Tjiinsteman vid liinsstyrelse. som i 

taxeringsniimnd deltagit i slutlig 

handliiggning av taxering, rnr utan 

hinder av 4 ~ J fi_irvaltningslagen 
( 1971 :290) utfiira taxeringsrevision 

rörande taxeringen om siirskilda sbl 

.fiireligga. Detsamma giiller sådan 

tjiinstcman som av.ses i /fJ \' } 

mom. 

59 ,, 

Uinssryrefsen har af/ )'(lka iircr art 

:axl'ring.1arhete1 i .fiir.11a insta11.1 inom 

lä11C'I ordnas nch hcdri\'l'S ä11da111äls

C'lllig1. 

n Senaste lydelse 1971:7(14. 

iiren uppdragas ät annan i bokföring 

och taxering sakkunnig person. som 

diirtill har godkiints av liinsstyrel

sen. 

Tjiinsteman vid liinsstyrelse dlC'r 

lokal skartemrndigher. som i tax

eringsniimnd har deltagit i slutlig 

halll.Wiggning av taxering, rnr utan 
hinder av 4 ~ fiirsra Sll'CkC'I J flirvalt

ningslagen I 1'171 :290l utfrira tax

eringsrevision rörande taxeringen 

om siirskilda skiil.Jiird(!!..i:l'r. Detsam

ma giiller sädan tjiinsteman som 

avses i 13 \'. 
All!/ beslut om taxcring\rcTisinn/(Jr 

talan C'i.fiiras. 



Prop. 1977178: 181 26 

N11rnra11dc ~rdclse Fiircslagcn ~\'de/se 

59 a \• 

l.ämstyre/.\en skall senasr den 15 

11m·e111hN riff riksska11e1·erke1 mxil'll 

.fiirslag riff 1111 risningar/iirfii/jande års 

raxl'ring. Senasr den llJ tlecember dret 

fiirl' raxeringsdl"C't skall 1·crkc1 /äst

stiilla sdclana anl'isningar. Liinssty

relsrn skall senast den 15 januari 

11ndl'r 1ax1·ringsdre1 1i!/s1iilla 1ax

eri11gsnii111nclcma de ll!ll'isningar som_ 

giilla ffir länet. 

(){) \\ 

Uinssrrrelsen kan då drn finner 

/ä111p/ig1 kalla ortl/iiranden och hiigsl 

11·d andra /edamiill'I" _li-dn mrjc 

1axeringsnä111ntl ino111 /ii1w1 eller del 

tliir(/\' a11 pd /ti111p/ig orr sa111111an1räcla 

/iir iirer/iiggningar riirancle raxNings

arheter. Till s1ida111 sa111111a111räde kan 

/ä11.1.1·1.1Tdscn iiren kalla särskilda sak

kunniga .f(ir /ti11111wulc al' llf'{llrs

ningar. 

61 ~ 1 mom. 

Taxeringsnti111 ncls sa 111111an trädea 

hällas d tid och plats. som hesrämmas 
a,,. ordi(.irandcn. Denne har atl kalla 

61 ~ 

I m n m. Taxeringsnämnden sam

manträdff 11d tid och plats. som 

hes1ä111s av ordföranden. Denne kal-
k.damiiterna till sammantriidena /ar ledamöterna till sammantriidena. 

wmr all om tid och plats här/i.ir pd 
!äm{lligl säll och i god tid 11ndcrrä11a 

liinsslyrclsen och de skattskyld~i:a 

inom taxeringsdistrik1c1. Afiiter .för 

ledamot hinder alt til/stiideskom111a. 

skall han i sitt stiille kalla för honom 

utsedd suppleant .mm1 rillika hiirom 

u ndcrriitta ord fliranden. 

Till dct ,liirsra .1·a11111111111räde1.fiir drt'IS 

taxering kallas ären Sllflfl/eanrcma . . 'i'r 
ledamot jiirhindrad att k11111111a till 

samman1rätle. skal I han i sitt stiillc 

kalla för honom utsedd suppleant 

och iil'Cll underriitta ordföranden 

hiirom. Linsstyrelscn och dm lokala 

ska11emrndighc1cn skall i god tid 

11nd<'rrti11as om tid och plats .fiir 

sammanträdena. .<Jkamkrld~i: skall 

1111derriittas om tid och 11/ars /(ir 

sa11111w111räde l'id l'ilket rt'dol'isning 

skall liimnas/iir ta.wri11gsrerisi11n som 

har l'erkställrs hos honum. 
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Nurnramle ~rdelse Fiireslage11 lrdelse 

Vid sammantr;idena ,liif"<'s proto- Vid sammantriidenafijrs protokoll 

koll i er/iirder/1)~ om/ä1111ing. Pmtu- enlig! de närmare jöreskri/ier som 

kolll'I jusreras ar ord/(irandcn .iiimre meddelas m· regeringen. 

rrå ar nämnden ursedda leda111iira. 

61~4mom.28 

Sammantr;ide med taxerings- 2 mo m. Sammantriide med tax-
niimnd skall hållas inom sluma eringsniimnd skall hållas inom 
dörrar. Skattskyldig lir dock beriit- stängda dörrar. 
tigad att företräda inför taxerings-
nämnd för att meddela upplysningar 
till ledning vid taxering, som berör 
honom. Där så ske kan utan hinder 
för raxerings/iirrärfllingem fortgång, 
bör raxeringsnämnd på s@let medde-

la ska11skyldig begärd upplysning 
rörande hans taxering. 

61 ~ 2 mom.2Q 

Taxcringsinspekriir äger deltaga i 
raxcrings11ä111 ml ens öve rliiggn i ngar 
men icke i dess beslut. 

61 ~ 5 mom. 
Skattcch elen cl ler ar honom hc

ordrad tjänsteman äger närvara vid 
sammanträde med taxcrings
niimnd. 

61 ~ 4 mom.3° 
Sammantriide med taxerings

niimnd skall hällas inom slurna 

dörrar. Skattskyldig iir dock bcriit-

28 Jfr föreslagen lydelse av 61 ~ 4 1110111. 

2'I Senaste lydelse 1974:997 !ingressen) . 

.io Jfr föreslagen lydelse av 61 ~ 2 1110111. 

Fiiredragandc (jii11s1e111an och 

Sllf!f1fea111 so111 1~j har 1rä11 i lcda11101s 

ställe .far deltaga i nä11111dens över
liiggningar men ej i dess besluL 

.4r den so111 har rcrkställt 1axeri11gs

rel'ision ej tillika.fiiredragandc!dr han 

.fiirer räda in/iir 11ä11111den/iir a11 lii11111a 

llf1f1fys11i11gar i ärende1. 

Skattechefen eller t.iiinsteman, 
som ha11 har beordrat,.far n;irvara vid 
sam mantriide med taxcringsniimnd, 
dock ej vid 11ii11111clms iil'erliiggni11g

ar. 

4 mo m. Skattskyldig ;ir beriit

tigad att f'öretriida inför taxerings
n;imnd för att meddela upplysningar 
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tigad all t<iretriida inför taxerings

niimnd för all meddda upplysningar 

till ledning vid taxering, som berör 

honom. Där Sil ske kan utan hinder 

t(ir 111xl'ring1/iirrii1111i11g1·11s fortgäng. 

biir 1axl·ri11g.rnii11111<! pii st:ilk:l medde

la 1ka11~krld~" begiird upplysning 

riirande hans taxering. 

63 ~ frirsta-11 och andra styckena 

LJes/111 0111 1a.YNi11g. sd ock illlllllf 

beslut, som innefattar argiira11clc i 

sak. 111'1 icke ./illlas m· taxerings

niimnd. sdricla icke ordföranden och 

minst tvt1 eller, i taxeringsniimnd 

vars distrikt omfattar mer iin en 

kommun. minst tre andra ledamöter 

c"iro 1il/s1äclcs. 1 "icl fa1ta11cle ar hn/111 

/>d .1w11111w11rädc i fi/.wri11gsmi11111d 

111ecl .flera kro11011mh11d ./dr e11das1 l'll 

krnnou111h11d delwga i 0111riis111i11ge11. 

Dock skall den omstiindigheten all 

ledamot har all avtriida vid behand
ling av riss wxering icke utgöra 

hinder mot all beslut fattas rörande 

cli'1111a 1axering . 

28 

Fiireslagen (t·cll'lse 

till ledning vid taxering, som berör 

honom. 0111 cl<'! kan ske utan hinder 

för .fiirrii1111i11gc11s fl.ingäng, hör 

11ii111mle11 på stiillet meddela elen 

skallskl"ldige begiird upplysning rö

rande hans taxering. 

6H 
Taxcringsniimnd iir hes/111/iir med 

ordt1.iranden och minst tv[1 eller. i 

taxeringsniimnd vars distrikt omfat

tar mer iin en kommun, minst tre 

andra ledamöter. Dock skall den 

omstiindigheten att ledamot har all 

avtriida vid behandling av risst 

iirmdl' icke utgöra hinder mol all 

beslut fattas rörande cle11a iirmcle. 

. ·f 111101 11ii11111de11s bi'sl111 ii11 i .f(irsla Om del ej är pdkalla1 m· särskild 

s1rcke1 siigs llll/!i111as m· ordföranden a11/ed11i11g a11 iire11de1 f'l"livas ar .fit//-

ensam. s111!1'11 11iim11d. är 1awri11gs11ä11111d 

hcs/111/(jr med ordföranden ensam 

l'id 

-' 1 Senaste lydelse av 63 ~ ICirsta stycket 

\ 971 :813. Nuvarande ly Lie be a\" 63 ~ tred

je ·krnte styckena se vid föreslagen 

lydelse av 64 ~-

1) beslut som <'.i innefattar priimi11g 

m• ärende! i sak. 
] ) bl'S/111 0111 ((/.\"{'ring l/f{lfl lll'l'ikef\"C' 

.fi"dn siiill'llek/aration eller annan m· 
elen ska11sky/clige till lec/11ing .fiir egen 

WxNing lämnacl uppgifi. 
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N11rnra11de ~rclelse 

6H 
Uppstå skiliaktiga 111e11i11gar i110111 

raxeri11gs11ii11111d och 111åsre rill .fb(id 

diirm· omriisming ansriillas. skall den

na rnra iippen och den mening blirn 

gälla11dt', l'ilkenfll'rraler bi1rä11. eller. 

om rösterna l///i1/la lika, den som 

länder rill den ska11skyldiges .fiirmån. 

/\an denna gmnd ej rillämpas. gäller 

den mening, som birriides m· ordfiiran

dcn. 

63 ~ tredje 32 - femteJJ styckena 

Anser raxeringsniimndens ord/ii

mndc ellN taxcringsi11s11ekriir arr tax

ering hon åsiirtas annorlunda än 

1axeri11gs11iim11dc11 bl'slutar, skall han 
på deklararion eller diin•id .fogad 

handling angira den raxering, han 

anserr biira åsiirta.~. äl'ensom i proro

kollcr a111cckna de fall. i l'ifka derw 

sker/. 

A n11an leda11101 än on/fiira11drn 

32 Senaste lydelse av 63 ~ tredje stycket 
1974:997 I ingressen). 

JJ Senaste lydcls.:: av 63 ~ femte stycket 
1976:927. 

29 

Fiireslagen ~rdclse 

3) hes/ut om rasering med mTikelse 

Fån siii!l'dcklarario11 eller annan m· 
den skarrskyldige 1ill /cd11i11g .fiir egen 

raxcring lämnad uppgl/i. om avl'i

kelsen Uf!{Jgdr rill högs/ 500 kmnor 

taxl'l'ad inkomsr. 

4) bes/I// om riirtelse al' tidigare 

bes/ur. so111 rill .fölid m· skrir/d 

räkne/i'! ellN annat sddanr .fiirbise

e11de innehåller uppenbar orikl~!.(hcr 

sa1111 

5) bes/ur i ärende i l'ilker saken är 

Ul'fle11har. 

64 ~ 
Bcstämmelsema i /() kap. rärre

gdngsbalken 0111 omrösrni11g 1illii111pas 

på m·görande m· raxeri11gsnii11111den. 

Or((l1ira11den skall dock säga sin 

mening .fiirsr. 

Skiliakrig mening hos ll'damor ellN 

föredragande (iiinsrcma11 skall avfat
tas skriftligen och arges inom en 

1·ecka e/ier sa11111w111riide1. 
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Nmarande lvde/se 

äger. om han deliagit taxeri11gs

nä111mll'11s hes/ut. anföra rescrl'ation 

mot beslutet. Res<'l'mtion skall anmä

las i11nc111 sammanträder ars/utas 

samr. 0111 de11 närmare 1111·ecklas, 

avfattas skriftligen och m·givas sist l'id 

j11sreri11gen av worokollet. 

Ar nämnde11 anlitad sakkunnig äger 

art beträ//a11de taxering. vid rnrs 

handläggning han birrärt, i enahanda 

ordning anreckna särskild mening till 

prorokollct. 

30 

Fiiresiagen /l'(/e/se 

65 ~ 
Förekommer anledning art åsärta 

sk(lrtskyldig rasering med m•1·ikelw 

Fån siäll'deklararion. skall. där hi11der 

ei miiter. tillfälle beredas drn skart

skyldige art y11ra sig i .fi'ågan. Dock 

rare derta ei nödigt i.fi"åga om felräk

ning. mi.\skri1•ning eller annar uppen

bartj(irbiseende eller dd eliest yrtran

de m· de11 skartskyldige 11{1penbarligen 
icke är erforder/f~r för .fi'ågans bedö-

111a11d!'. 

Taxeringsnämnden skall ti/f5e att 

utredning görs och art ril/fäl/e berf!Cls 

den skattskyldige att yllra sig när det 

behöl's jiir nämndens beslut. 

Förekomm<'I' anledning att åsärta 

skal/skyldig taxering med arl'ikelse 

.fi'ån ~iälwleklaration . .tär taxerings

nämnden underlåta m·1·ikelse, om 

denna skulle m·se endasr mindre 
belopp. 

66 ~34 

Taxeringsnämnd beslutar årligen i fråga om inkomsttaxering och förmö

gcnhctstaxcring. om ej annat följer av 67 ~. 

Så snan ske kan och såritr möiligt 

.fiire 111gd11gen al' maj månad under 

f(JXeringsårcr skall nämnden .förcraga 

raxering till kommunal inkomsrskatt 

hcrräflande sådana ska11s/..yldiga. som 

skola taxeras till srarlig inkomsrskmr 

ar annan wseri11gs11äm1ul eller berriif~ 

.fande 1·ilka besrär iirff raxeringen 

skola priil'as m· den mellanko11111111-

11ala skarrcriillen. l"id sådan rasering 

biir. när a11/ec/11ing diirri/l .fiirc/iggcr. 

J4 Senaste lydelse 1972:83. 



Prop. 1977/78:181 

Nuvarande (rdelse 

samrdd äga /"11111 med iil'riga taxerings

nämndN. m· rilka den skattski'/cl(~c 

skall taxeras. Fiir em•w" som därvid 

taxerats. skall underrältelse. huru 

taxeringen u(/allil. med Uflflgifi,iiiml'äl 

0111 ne1t11imäkt och uppska11ad in

komst .fiir 1·a1)c fiirrärrskälla. 11/(ir

dri!iligcn arldtas till 0111/iir111älda tax

eringsnänmder, dock icke i det.fall mt 

bewär örer taxeringen skola f1/'Öl'as av 

den mellankommunala ska11erä11en. 

Har taxeringsnämnden i ska1tsAyl

df~s he111or1sk11111m11nfi11111it all a\'räk

ning enligt 46 1' 4 11111111. eller 50 .1' J 
1110111. andra stycket ko111111unalskatte

lagen skall ske. åligger del nä111nden 

all underrä11a taxcringsnä111nd. som 

har att rerkställa avräkningen, 0111 dl'/ 

beloflp, som skall al'räknas. 

Har raxeringsnä111nd i /iåga 0111 

skattskrldighet .för fiirmögenhC'I 111ed 

ägare likställt den som d111i111N 

avkaslningen ar .för111ögcnhe1. mrrill 

ägandl'f'iirrcn 1il/ko111111ff srifielsc. 

skall. där srifielsen skall taxeras till 

statlig ,liir111ögenhersska11 m· annan 
taxeringsnämnd. 1111tlerrärrelse 0111 be

rörda taxl'/'ingsd1gärd o/iirtlriiilf~en 

mo/åras fil/ sist om/iir111iilda nämnd. 

31 

Föreslagen (rtlelse 

69 ~ 
mo m. Har sjiilvdeklaration 

icke blivit följd vid taxeringen. skall 

deklarationen förses med uppgift om 

avvikelsen och skiilen diirför. Tillika 

skall till den skattskyldige siindas 

underriittelse om i vilka hiinseenden 

deklarationen fräng[!lts samt om 

skiilen hiirlör. \'ad nu sagts skall 

jti1111·iil giilla betriilTande avvikelse 

från annan av skattskyldig till 

ledning för egen taxering liimnad 

mo m. Har sjiilvdeklaration 
icke blivit följd vid taxeringen, skall 

deklarationen förses med uppgift om 

avvikelsen och skiilen diirfiir. Tillika 

skall till den skattskyldige siindas 

underriittelsc om i vilka hiinseenden 

deklarationen har frångitlts samt om 

skiilcn hiirfrir och 0111 111iiilighcrm 1ill 

011111riirning rnligl 3 11111111. Vad nu har 

sagts skall ock.id giilla betriiffande 

avvikelse fr[m annan av skattskyldig 
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uppgift eller upplysning. 

32 

l i"ires/agen Il ·de/se 

till li..:dning fiir egen taxering liimnad 
uppgift eller upplysning. 

1 lar taxering mr inkomst eller llirmiigenhet åsatts skattskyldig. som icke 

avgivit deklaration. skall underr;ittelse om taxeringen siindas till den 

skattskyldige. dock att sådan underriittelse icke iir erforderlig. då den som i 

fastighctsUngden för ärct niist före taxeringsåret upptagits såsom iigarc till 

fostighet åsiittes allenast taxering till kommunal inkomstskatt för garantibe

lopp f'iir l~1s1 igheten. 
3 mo m 35 I far. sedan 11ndcrrä1- 3 111o111. Taxeringsnämnden skall 

1elw enlig! I eller :! 1110111. sän1.1· !il/ 0111priim bes/111 när ska11sky/dig hegär 

ska11.1krlcl(i,:. 1a.wring.111ii111111/1'n 11111- del eller skäl annars/iircliggcr. Diin·id 

priim1 de1 heslu!. som undcrriillelsen gäller bes1ä111111elsema i 65 \'. 0111 del 

lll'S1'r. skall 11y 11nderriill<'lsc sändas fil/ nra lwsl1111'f skall 11nclerrä11d1·c sändas 

elen .1k1111skyldig<' ml'd angimndc ar i fil/ den skamkyli/ige ml'd angil'(J/lc/e ar 

l'ilkl'I Cl\'SIY'!ldl' den 1idigare 11nderrii1- skälen/iir heslllfl'I och miii/igh<'f<'n 1i// 

1elsen icke gäller. 011111riil'fling enlig! md/iin11 har sagls. 

Fr<lga 11111 11y11 lll'sliufilr icke priirns m· 
wxeringsmimncl e/ier u1gdngen al' 

nnremher 111dnad under laxl'!'ingsdrcl 

eller när dl'!I ska11skylclige har anfiin 

be.\Tär ö1·cr 1axeringsnä111ndcm hesl111 

och särskilda skäl .fiir priil'lling icke 

.fiireliggl'/'. 

69 ~ 

4 mo m. Underriittelse som avses 4 mo m. Underriittelse som avses 
denna paragrar skall 11nclenecknas i denna paragraf skall sändas 1il/ den 

lll' l<l.\'i'ring111iim111le11.1 ord/iira11clc. skallskrlcligl' i hrcr. 

Unclerrii111•/.11'11 skall 1il/.\'{(jl/as den 

ska11skrldig1' i rek11111111e1ulem1 hr1'l'. 

A1erk11111111N./iirsiin1ld1e11 s1lv1111 11lw

s1iil/har och/iireko111111er anledning atr 

cll'll ska11.1krldige kan an1rii/li1.s. hiir. 

diir stl lii111pligcn kan sk1'. 1111derriir-

1elsen d<'lgil'i/S honom. 

70 .f16 

Om hesrdr iircr ska11\krldigs 1ax

cring skola priirns m· den mellanko111-

"Senaste lydelse 1972:83. 

Jh Senaste lydelse l <)74:868. 
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Nuvarande ~rdelse 

munala skatterätten. skola. ejier det 

taxering åsatts och längtf/öring skett. 

deklarationer och Öl'riga handlingar 

rörande den skarrsl .. .yld(r;e. hans hem

mal'arande barn, som icke.f.i'llt 18 år. 

ävensom. därest han· varit gi/i l'id 

ingången GI' beskattni1;gsåret och un

der det1a år levt tillsammans med 

make som taxerats. motS\'arande 

handlingar rörande maken såfort ske 

kan ifrersändas till riksskatteverket. 

Vid handlingarna skola .fogas utdrag 

a\' taxerings/ängd samt i .förekom

mande/all utdrag av taxeringsnämn

dens protokoll. 

33 

Föreslagen ~\'de/se 

71 * 
Taxeringsnämnds arbete beträf- Taxeringsnämnds arbete beträf-

fande visst års taxering skall vara fande visst års taxering skall vara 
avslutat före utgången avjuni månad avslutat före utgången av november 

under taxeringsåret. månad under taxeringsåret. 
Senast den 15 juli under taxerings

året skola, där <:i länss(vrelsen annor

lunda jöreskril'er, deklarationer och 

ö1•riga taxeringsnämnden tillhanda

komna handlingar överlämnas till 

länss~vrelsen. 

76 ~J? 
Besvär av skattskyldig skola ham Besvär av skattskyldig skall ha 

inkommit senast den 15 augusti under 

taxcri ngsåret. 
Kommuns besvär skola a11/iiras 

före utgången av mars månad året 
efter taxeringsåret. 

Taxeringsintendent äger w1/öra 

besvär imill utgången av april månad 
året efter taxeringsåret. Han skall 
inom samma tid angiva yrkanden 
och grunder för besvärstalan, om ej 

37 Senaste lydelse 1972:764. 
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inkommit jiire utgången av .fehruari 

månad året (!/ier taxeringsåret. 
Kommuns besvär skall ha inkom

mit före utgången av mqj månad året 
efter taxeringsåret. 

Besvär m• taxeringsintendent skall 

ha inkommit .före utgången av juni 

månad året efter taxeringsåret. Han 
skall inom samma tid ha angivit 

yrkanden och grunder för besviirsta-
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Nurnrande ~rdclse 

med hiinsyn till utredningens vidlyf
tighet eller andra synnerliga skäl 
skatterätten medgiver anstånd. dock 
Hingst intill utgången av juni månad 
samma år. 

/11komma skattskyldigs besvär 
efter den i första stycket angivna 
tiden men före utgången av april 

månad året efter taxeringsåret. får 
skatterätten pröva besviiren om tax
eringsintendenten helt eller delvis 
biträder besvären i sak. 

Har skatterätten avgjort besvär 
över viss skattskyldigs taxering må 

besviir ej anföras hos skatteriitten 
rörande samma taxering. 

34 

Föreslagen ~rdelse 

Ian, om ej med h~insyn till utred
ningens vidlyftighet eller andra syn

nerliga skäl skatteriitten medgiver 
anstånd, dock liingst intill utgången 
av septembff månad samma år. 

Inkommer skattskyldigs besvär 
efter den i första stycket angivna 
tiden men före utgången av juni 

månad året efter taxeringsåret, får 
skatterätten pröva besviiren om tax
eringsi ntendenten helt eller delvis 
biträder besvären i sak. 

Har skatterätten avgjort besvär 
över viss skattskyldigs taxering .tär 
besvär ej an fåras hos skatterätten 
rörande samma taxering. 

99 ~ 
Har skattskyldig icke erhållit i 69 ~ 

föreskriven underrättelse sc11as1 de11 

15 juli under taxeringsåret, må den 

skattskyldige anföra besviir hos skat
teriitten intill utgången av året efter 
taxeringsåret eller, om han icke 
under taxeringsåret erhållit debet
sedel å slutlig skatt i anledning av 

den taxering, varom fråga är, inom 
ett år efter det han erhållit sådan 
debetsedel. 

Har skattskyldig icke erhållit i 69 ~ 

föreskriven underrättelse under tax
eringsåret, .tär den skattskyldige 
anföra besvär hos skatterätten intill 
utgången av året efter taxeringsåret 
eller. om han icke under taxerings
året har erhållit debetsedel på slutlig 
skatt i anledning av den t<Lxering, 
varom fråga 1ir. inom ett år efter det 
han har erhållit sådan debetsedel. 

124 ~ 
Om uttagande av vite förordnar 

skatteriitten efter anmälan av 1ax

eringsi111enden 1. 

Finnes. då fråga uppkommer om 
utdömande av vite. ändamålet med 
vitet hava förfallit, må vitet ej utdö
mas. Har vitesföreläggande iaktta
gits först efter det anmälan enligt 
första stycket inkommit, skall ända
målet med vitet icke anses hava 
därigenom förfallit. 

Om uttagande av vite förordnar 
skatterätten efter anmälan av skatte

chefen e(/er ch~(för lokal skallemyn

dighet. 

Finnes, då fråga uppkommer om 
utdömande av vite, ändamålet med 
vitet hava förfallit,/är vitet ej utdö
mas. Har vitesföreläggande iaktta
gits först efter det anmiilan enligt 
första stycket har inkommit. skall 
ändamålet med vitet icke anses hava 
därigenom förfallit. 
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N11rara11dc lrdc/.5c 

Vid prövning av anmälan enligt 
första stycket måjämräl fråga, huru
vida och med vilket belopp vitet bort 
föreläggas, komma under bedöman
de. 

35 

Föreslagen ~rde/se 

Vid prövning av anmälan enligt 
första stycket /är också fråga, huru
vida och med vilket belopp vitet 
hade bort föreläggas. komma under 

bedömande. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. Bestiimmelserna i 3, 51 och 
53 ~~ triidcr dock i kraft den I juli 1978. I samband med ikrafttriidandet skall 
följande iakllagas. 

1. Bestämmelserna i 6. 7 och 8 ~~ samt 9 ~ försti:l-f]iirde styckena gäller i 
fråga om ledamot som väljs för tid efter år 1979. I fråga om ledamot som har 
valts för tid dessförinnan gäller äldre bestiimmelser. 

2. Kan uppgifter till 1979 års taxering inte utan svårighet lämnas enligt 37 ~ 
2 mom. sjä11e stycket får kontant lön som, inriiknat viirde av kost och txistad, 
understiger 500 kronor tas upp tillsammans med annan kostnadsersällning 
iin rese kost nadsersiillni ng, representationsersiillning el ler traktamentsersiitt
ning. 

3. Bestiimmelsen i 57 ~ femte stycket gäller ej beslut som har meddelats 
före ikra(tträdandet. 

4. Bestiimmelsen i 69 ~ 3 mom. och 71 ~om november månad skall till 
dess regeringen förordnar annat avse oktober månad. 

5. Äldre bestämmelser i 76 och 99 ~~ giiller fortfarande i fråga om besvär 
över taxeringsnämnds beslut enligt taxeringen år 1978 eller tidigare. 

6. Restiimmelsen i 124 ~ första stycket tillämpas iiven om föreskriven 
anmiilan har gjorts enligt äldre hestämmelse före ikrafttriidandet. 

7. Till dess taxeringsniinmd erhåller erforderligt bitriide av tjänsteman hos 
länsstyrelse eller lokal skattemyndighet får liinsstyrelsen förordna krono
ombud eller caxcringskonsulent att bitriida niimndcn och medge att ordför
anden får anlita skrivhitriidc. I sådana fall giiller äldre bestiimmclser om 
kronoombud. taxeringskonsulent och skrivbitriide. 
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2 Förslag HU 
Lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning av statlig inkomst
skatt för ackumulerad inkomst 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1951 :763) om beräkning av statlig 
inkomstskatt för ackumulerad inkomst I 

dels att 4, 6, 8 och 9 *~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas anvisningar till 4 ~ av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~~·de/se 

4 ~2 

Skattskyldig, som vill åtnjuta för
månen av skatteberäkning enligt I ~, 
har att diirom göra ansökan hos den 

skatterätt. som har att upptaga besvär 

rörande den skattskyldige5 taxering till 

statlig inkomstskatt för det taxerings

år, då inkomsten tages till beskatt-

ning. 

Ansökningshandlingen skall, med 

undantag förfall varom i 8 ·'' sägs. ha 
inkommit .före utgången av året efter 

taxeringsåret. Den omständ~i:heten att 

ansökningshandlingen ingil'its till an

nan skatterätt utgör l~i hinder.för ären

dets prövning. 

Skattskyldig, som vill åtnjuta för
månen av skatteberiikning enligt I ~. 
har att därom göra ansökan. I fråga 

om sådan ansökan och beslut i an/ed-

ning däral' skall l'ad i raxerings/agen · 

(1956:623) är.fiireskrivC't 0111 yrkanden 

och beslut rörande taxering tillä111pas, 

om icke annal .följer ar bestämmel

serna i denna lag. 
(Se vidare anl'isningama.) 

6 ~3 
Kan ansökan om skatteberäkning Kan ansökan om skatteberiikning 

enligt denna lag icke av skatterätt 
upptagas till avgörande, emedan 
tidigare taxering, som inverkar på 
skatteberäkningen, icke vunnit laga 
kraft, skall skatterätten genom sär
skilt beslut förklara ansökningen 

vilande. Det ankommer därefter på 
den skattskyldige att, sedan ifråga

varande taxering vunnit laga kraft, 

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860. 
2 Sen<istc lydelse 1971:41 \. 

J Senaste lydelse 1974:860 (ingressen). 

enligt denna lag icke av taxerings

nämnd eller skatterätt upptagas till 
avgörande, emedan tidigare tax
ering, som inverkar på skatteberäk
ningen, icke har vunnit laga kraft, 
skall ansökningen genom särskilt 
beslut Jörklaras vilande. Har sådant 

beslut meddelats ar taxeringsnämnd 

skall skatterätten underrättas om 



Prop. 1977/78:181 

N11mra11de (vdclse 

till skatterätten inkomma med fram

stiillning om ansökningens uppta

gande till förnyad behandling. Sådan 

framstiillning skall göras inom ett år 

från det slutligt beslut meddelades i 

taxeringsfrågan. 

37 

Föreslagen (wlelse 

beslutet. Det ankommer därefter på 

den skattskyldige att. sedan ifråga

varande taxering har vunnit laga 

kraft, till skatteriitten inkomma med 

framstiillning om ansökningens upp

tagande till förnyad behandling. 

Sådan framställning skall göras inom 

ett år från det slutligt beslut medde

lades i taxeringsfrågan. 

8 ~4 

Föreligga förutsättningar för skat- Föreligger förutsilltningar för skat-

teberäkning enligt I ~ först efter teberäkning enligt I ~ först efter 

meddelandet av sådant beslut av 

skatterätt. kammarrätt eller rege

ringsriitten, som i 7 ~ sägs. eller har 

den beräknade ackumulerade in

komsten höjts genom sådant beslut, 

äger den skattskyldige inkomma 

med ansökan enligt 4 ~ inom ett år 

från det ifrågavarande beslut medde

lades. 

Äger skattskyldig enligt 99 ~ tax

eringslagen i siirskild ordning anföra 

besviir hos skatterätt, md han tillika 

inom diir angiven tid inkomma med 

ansökan enligt 4 ~. 

Har skatteberäkning enligt I ~ 

skett och visas att skatteberäkningen 

med hänsyn till sedermera fram

komna omständigheter grundats på 

oriktiga förutsättningar, äger veder

börande taxeringsintenclent i sär

skild ordning anföra besvär rörande 

4 Senaste lydelse 1971:411. 

meddelandet av sådant beslut av 

skatterätt, kammarriitt eller rege

ringsrätten, som i 7 ~ sägs, eller har 

den beräknade ackumulerade in

komsten höjts genom sådant beslut, 

äger den skattskyldige inkomma 

med ansökan enligt 4 ~ inom ett år 

från det ifrågavarande beslut medde

lades. Detsamma gäller i fråga om 
bes/LI/ som meddelas av taxerings

nämnd eller av lokal skattemyndighet 
enligt 72 a .11· taxerings/agen (1956: 

623). omförutsällningarjör skattebe
räkning enligt I {föreligger.töm efter 

meddelandet av beslutet. 
Äger skattskyldig enligt 99 ~ tax

eringslagcn (/956:6:!3) i särskild ord

ning anföra besvär hos skatteriitt.jär 

han tillika inom där angiven tid 

inkomma med ansökan enligt 4 ~. 

liar skatteberäkning enligt I ~ 

skett och visas att skatteberäkningen 

med hänsyn till sedermera fram

komna omständigheter har grundats 

på oriktiga förutsättningar. äger ve

derbörande taxeringsintendent isär

skild ordning anföra besvär rörande 
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Nu1·arande ~\'de/se 

skatteberäkningen, och skall angå

ende <~rlika besvär \'(Id i 103 ~ andra 

och 1re1fje styckena taxeringslagen 
./Öreskril'es äga mots\'(lrande rillämp

ning. Ny skatteberäkning i anledning 
av besvär som nu sagts md icke 
verkstiillas med mindre fråga därom 
prövats inom fem år efter utgången 
av det kalenderår, under vilket den 
ansökan, som föranlett skatteberäk
ning enligt I ~.inkommit till skatte
rätten. Har den skattskyldige avlidit, 
må sådan ny skatteberäkning som 
här avses icke verkställas med 
mindre fråga därom prövats inom 
två år efter utgången av det kalen
derår, under vilket bouppteckning 
efter honom blivit ingiven för regi
strering. 

38 

Föreslagen ~l'dl'lse 

skatteberiikningen. Härl'id rillämpas 

bestämmelserna i 103 ~ taxcrings
lagen (1956:623). Ny skatteberiik

ning i anledning av besviir som nu 

sagts/dr icke verkställas med mindre 
fråga diirom prövats inom fem år 
efter utgången av det kalenderår, 
under vilket den ansökan, som har 

föranlett skatteberäkningen enligt 
I ~,har inkommit till raxeringsnämn

den eller skatteriittcn. Har den skatt
skyldige avlidit,.fifr sådan ny skatte
beräkning som hiir avses icke verk
ställas med mindre fråga därom har 

prövats inom två år efter utgången 
av det kalenderår, under vilket 
bouppteckning efter honom har 

blivit ingiven för registrering. 

9 ~5 

Beträ/f'ande rätt all.föra talan över liar ska11skyldig icke under rax-

ska11erä11s bes/ur skola de i raxerings- eringsdret erhållit debetsedel pd slurlf~ 
lagen gima bestämmelserna i .fi"åga 
om raxering för inkomst äga 111ots1•a
randc rillämpning; dock all bes1·är 
iirer skatterä11s beslut att .f{jr/dara 
ansökan ritande enligt 6 ,1 icke må 

.taras. 

s Senaste lydelse 1971 :411. 

skall i anledning m· den taxering som 
im·erkar på skatteheräkningen. äger 
den skal/skyldige inkomma med ansö
kan enligt 4 .\1 inom två månaderfi·dn 
utgången ar den mdnad då han erhöll 

sådan debusedcl. 0111 icke längre tid 
.för ansökan gäller enligt hcstä111111c/

scma i taxerings/agen (1956:623). 

Besl'är iil'er ta.\"Cringsnämnd\ ellN 

skarteräl/s beslut a11.förklara ansökan 

1·i/ande rnligt 6 ,1 .far icke Ji5ras. 
Detsamma gäller i.fi"dga om taxerings

nämnds beslt11 enligr andra srycket i 

anl'isningarna till 4 .\1. 
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Nul'aramle (rdelse Föreslagen (rdelse 

Anvisningar 

till 4 \' 

39 

Ansökan om ska11eberäkning görs 

hos den taxeringsnämnd, som har all 

åsälla den skal/skyldige taxering till 

statlig inkomstskall för det taxerings

år, då inkomsten tages till beska Ilning. 

Ansökan bör göras i den skallskyldiges 

sjä/\>deklaration. Skal/skyldig som 

icke har kommit in med ansöknings

handling /öre utgången av nol'ember 

mdnad under taxeringsåret .tär göra 

ansökan om skatteberäkning hos tlen 

skalleräll som har att upptaga besvär 

rörande den taxering som förut har 

sagts. Ansökningshandlingen skall. 

med undantag förfall varom i 8 eller 

9 .11· sägs, ha kommit in till skallerällen 

före utgången av året efter taxerings

året. Den omständigheten all ansök

ningshandlingen har ingivits till annan 

taxeringsnämnd eller ska11erä11 än nu 

har sagts utgör ej hinder fiir ärendets 

prövning. 

Har ansökningshandlingen kommit 

in till taxeringsnämnd inom /iire

skriven tid men efter utgången av 

september månad under taxeringsåret 

äger taxeringsnämnden, när ärendets 

särskilda beska)l'enhet påkallar det. 

genom särskilt besllll ö1•erlämna ären

det till skallerällen fiir prövning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. Äldre bestämmelser gäller dock 
fortfarande i fråga om inkomst som har tagits upp till beskattning vid 
taxeringen år 1978 eller tidigare. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

lfärigenom föreskrivs alt 78 ~ I mom., 83 ~. 85 ~ I mom. och 86 ~ 

uppbördslagen ( 1953:272)1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~rdelse Föreslagen ~\'de/se 

78 ~ 

mo m .2 Arbetsgivare, som en

ligt lag är skyldig föra handelsböcker, 

skall hava sin bokföring så ordnad att 

därav .fiwngå arbetstagares namn, 

\önebelopp och skalteavdrags belopp 

samt. därest debetsedel eller skatte

kort företetts för arbetsgivaren. ar

betstagarens födelsetid och mantals

skrivningsadress iivensom nummer 

d för honom utfärdad debetsedel. 

Jämväl annan arbetsgivare än 

första stycket sägs, som har att verk

ställa skalteavdrag d arbetstagares 

lön och.fhr vilken den wbetalade lönen 
u1giir omkos1nad i .fbn·ärrskälla, Ur 
skyldig alt i enahanda omfattning 

föra anteckningar i hänseenden som 

nyss sagts. 

E.!ier anmaning a1· länss(rrelsen 
ell1'r m· lokal skattemyndighct åligger 
del sådan arbet.sgimre. som i .första 

s(rcket avses. att tillhamlahdlla sin 
bokforing med därtill hörande ha11d

linKarfiir komroll å 1wks1iilla11de1 al' 

skatteawlrag, och sddan arbetsgirnre. 

rnrom i andra s(rcket sägs. m11illhan

dahålla där angil'na anteckni11gar.for 

(~1·/ik kontroll sam! att bereda myndig

heten tillträde till lokal. som användes 

.for den verksamhet kontrollen avser. 

/I är a\'sedcl komroll skall sd1·itt 
mqj/igl ske pd sddant sätt och på sddan 

mo m. Arbetsgivare, som en

ligt lag lir skyldig föra handelsböcker, 

skall ha sin bokföring så ordnad att 

därav ./i"amgdr arbetstagares namn, 

lönebelopp och skatteavdrags be

lopp. Om debetsedel eller skattekort 

har företetts för arbetsgivaren skall 

ocksd/iwngd arbetstagares födelsetid 

och mantalsskrivningsadress samt 

nummer på för honom utfärdad 

debetsedel. 

Också annan arbetsgivare än i 

första stycket sägs, som har att verk

ställa skatteavdrag på arbetstagares 

lön, ~ir skyldig att i enahanda omfatt

ning föra anteckningar i hänseenden 

som har sagts nyss. 

För kontroll ar att bestämmelserna 
om skatteavdrag lwr.f(jfjts.fär J'C\'ision 
verkställas hos sådan arbetsgil'are, 

som arses i.första och andra S(l'Ckena. 
Beslut om rerisio11 meddelas ar riks

skattel'erke1, liinsstyrelsen eller lokal 

skattemyndighN. I Öl'rigt gäller i.fi'åga 

om rerisio11 i tillämpliga delar bestäm

melserna i 56 och 58 .\'.\' taxerings/age11 
(1956:623). 

l Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 

2 Senaste lydelse 1975: 1029. 
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Numrande (rddse 

tid, att den icke .f(jrorsakar hinder i 

verksamheten .för den som är.föremål 

.för komrollen. Där arbetsgirnren så 

begär och de/la lämpligen kan ske. 

skall konrrollen 1wkställas hos honom. 

Hal'a handelsböckcr eller andra 

handlingar iil'erlämnats j(h· komroll. 

skola de så snart ske kan återställas. 

Meddelande 0111 resultatet m· ko111ro/

/cn skall snarast lämnas arhetsgiva-

ren. 

41 

Fiircs/agen (rddsc 

8H 
Hörsammar icke skattskyldig an

maning att avlämna preliminär 
självdeklaration eller att fullständiga 
sådan deklaration eller att för jämk
ning inkomma med för elen skatt
skyldige utfårclacl debetsedel å preli-

Hörsammar icke skattskyldig an
maning att avlämna preliminär 
självdeklaration eller att fullständiga 
sådan deklaration eller att för jämk
ning inkomma med för den skatt
skyldige utfärdad debetsedel på pre-

minär skatt, eller liminär skatt, eller 
underlåter någon att hörsamma anmaning enligt 19 ~.eller 
underlåter arbetsgivare, som är skyldig verkstiilla skatteavdrag, att fullgöra 

sådan skyldighet eller verkställer han skatteavdrag med för lågt belopp, 
eller 

fullgör arbetsgivare icke vad honom åligger enligt 43 eller 78 ~, 
äger den lokala skattemyndig- äger den lokala skattemyndig-

heten eller länsstyrelsen förelägga 
den försumlige vite. Vite må ej 
bestämmas under e11hundra eller 

ö1·er/(>1111usen kronor. 

Vite må icke föreläggas staten, 
kommun eller annan menighet och 
ej heller tjänsteman i tjänsten. 

Om uttagande av förelagt vite 
förordnar länsskatterätten efter an
mälan av länsstyrelsen eller den 
lokala skattemyndigheten. 

heten eller länsstyrelsen förelägga 
den försumlige vite. Vite får ej 
bestämmas under .femhundra kro

nor. 

Vite .tär icke föreläggas staten, 
kommun eller annan menighet och 
ej heller tjänsteman i tjänsten. 

Om uttagande av förelagt vite 
förordnar Hinsskatterlitten efter an
mälan av riksskattfl•erket. länssty
relsen eller den lokala skattemyndig
heten. 

Har l'itel j(jre/agts också med stöd 

m· bestämmcl~e i taxerings/agen 

(1956:623) prövasji"dga 0111 uttagande 

m· den ska11erä11 som är behörig enligt 

nämnda lag. 
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N11mra11cle ~rddse 

Ilar iindamålet med vitet förfallit, 
niir fråga uppkommer om utdö
mande d:irav, md vite ej utdömas. 
Har vitesförcl:iggande iakttagits först 
efter det anmiilan enligt tredje 
stycket inkommit, skall iindamålet 
med vitet icke anses hava förfallit 

d:irigenom. 
Vid prövning av anmlilan enligt 

tredje stycket må iiven bedömas 
fråga. huruvida och med vilket 
belopp vitet bort föreläggas. 

42 

Föreslagen ~rcldse 

Har ändamålet med vitet förfallit, 
niir fråga uppkommer om utdö
mande diirav. fdr vite ej utdömas. 
Har vitesföreliiggancle iakttagits först 
efter det anmälan enligt tredje 
stycket har inkommit, skall ända

målet med vitet icke anses hava 
förfallit cliirigenom. 

Vid prövning av anmälan enligt 

tredje stycket Jär även bedömas 
fråga, huruvida och med vilket 

belopp vitet hade bort föreläggas. 

85 ~ 
111o111 .3 Den. som icke åtnöjes med beslut enligt denna lag av lokal 

skattemyndighet. äger i beslutet söka ändring hos länsskatteriitten genom 
besviir. 

I fråga om preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminiir skatt, 
debitering eller jämkning av sådan skatt, verkst:illancle av skatteavdrag och 
anstånd med inbetalning av skatt föres dock talan hos länsstyrelsen. 

Allmlint ombud liger anföra besvär över lokal skattemyndighets beslut 
endast vad avser arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt. 

Talan må c.i föras mot lokal skat- Talan/drej föras mot lokal skatte-
tcmyndighcts. beslut varigenom vite 
förelagts. 

Har besviirshandling före besviirs
ticlens utgång inkommit till annan 
skatterätt eller l:insstyrelse än elen 
som har att pröva besvären, skola de 
ändå upptagas till prövning. Hand

lingarna skola då omedelbart över
sändas till den skatterätt eller läns

styrelse som skall pröva besviiren. 

myndighets beslut om rel'ision enlig! 
78 .11 I mom. eller varigenom vite har 
förelagts. 

Har besvärshandling före besvärs
tidens utgång inkommit till annan 
skatterätt eller liinsstyrelse än den 
som har att pröva besvären. skall de 
iindå upptagas till prövning. Hand

lingarna skall då omedelbart över
sändas till den skatterätt eller läns

styrelse som skall pröva besvären. 

86 ~ 
Talan får ej föras mot liinsstyrclses I 111 om. Talan får ej föras mot 

beslut enligt 85 ~ I mom. andra hinsstyrelses beslut enligt 85 ~ I 
stycket. Ej heller får talan föras mot mom. andra stycket. Ej heller får 
annat beslut av länsstyrelse i fråga talan föras mot annat beslut av Hins-

3 Senaste lydelse I 974: 771 ( ingrcssc:n). 
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N111·aramle ~1·clelse 

om anstånd med inbetalning av skatt 
eller mot länsstyrelses beslut rörande 
framställning om försättande i kon
kurs, ackordsförslag, avskrivning av 

skatt eller föreläggande av vite. 

43 

F vreslagc11 ~rdelse 

styrelse i fråga om anstånd med 
inbetalning av skatt eller mot läns
styrelses beslut rörande framstiill
ning om försättande i konkurs, 
ackordsförslag, avskrivning av skatt, 
revision enligt 78 11· J mom. eller före-
I:iggande av vite. 

Mot annat beslut av liinsstyrelse än som avses i första stycket föres talan 
hos kammarrtittcn genom besvär. 

2 111o111. Mor riksskartererkers 

bcsllll enligt 78 1' I 1110111. 0111 rerisio11 
eller rar(~e110111 ritc har ,liirelagrs /dr 

talan ej/öras. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Htirigenom föreskrivs att 19. 30 och 33 ~~ lagen ( 1958:295) om sjömans

skatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande ~\'lie/se Föreslagen (rde/se 

19 ~ 2 

Redare. som enligt lag (ir skyldig föra handelsböcker. skall hava sin 

bokföring så ordnad. att diirav framgår sjömans namn, födelsetid och 

mantalsskrivningsadrcss. lönebelopp och skatteavdrags belopp samt. därest 

sjömannen uppvisat debetsedel å preliminär skatt. numret å denna debetse

del. 

fämviil annan redare iin i första stycket siigs, som har att verkställa avdrag 

för sjömansskatt, (ir skyldig att i enahanda omfattning föra anteckningar i 

hiinseenden som nyss sagts. 

Efter anmaning av sjömansska1te

komoret. taxeringsintendent eller lo

kal skattemyndighet åligger det 

sådan redare. som i första stycket 

avses, att rillhandahålla sin bo/.;(iiring 

med därrill hörande handlingar .för 

komroll av skatreavdrag. och sådan 

redare. varom i andra stycket sägs. att 

tillhandaluWa där angivna ant<>ck

ningar .för dylik kontroll. Redare är 

skyldig att lämna den som 1•erkställer 

kontrollen tillträde till de lokaler som 

am·ändas.för den 1•erksamhet kontrol

len avser. 

Här avsedd kontroll skall såvilt 

mifi/igt ske på sådant säu och på sådan 

rid. att den icke .fiirorsakar hinder i 

l'erksamhetenför den som är.töremål 

.för kontrollen. Där redaren så begär 

och delta lämpligen kan ske. skall 

kontrollen verkställas hos honom. 

Hava handelsböcker eller andra 

handlingar överlämnats för kontroll, 

skola de så snart ske kan återställas. 

Meddelande om resultatet a1• kontrol

len skall snarast lämnas redaren. 

Efter anmaning av riksskaltever

ker. länssryrelse eller lokal skatte

myndighet åligger det sådan redare. 

som avses i första eller andra stycket. 

att meddela de upp(vsningar som 

finnes er/orderligajör kontroll av skat

teQl•drag. Redare skall tillika l/ter 

anmaning.förete alla handlingar som 

.finnes ei:forderliga .tör sådan kontroll, 

såsom kontrakt. kontoutdrag. räkning 

eller kl-i1to. 

För kontroll av alt bestämmelserna 

om ska1teavdrag har.fö(jtsfår revision 

1•erkställas hos redare som a1·ses i 

.första eller andra s~vcket. Bes/lit om 

revision meddelas a1• riksskalteverket. 

länsstyrelse eller lokal ska1temyndig

het. I övrigt gäller ifråga om revision i 

tillämpliga delar bestämmelserna i 56 

och 58 .{~ taxerings/agen (1956:623). 

\Lagen omtryckt 1970:933. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777. 

2 Senaste lydelse 1975: I 031. 
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N11rnra11de ~rde/se Fiires/agen ~rdelw 

30 ~J 
Underlåter redare att hörsamma Underlåter redare att hörsamma 

anmaning enligt 16 eller 19 ~. eller anmaning enligt 16 .\1 eller 19 ~ tredje 

stycket forsla meningen. eller 
underlåter redare, som är skyldig verkställa avdrag för sjömansskatt, att 

fullgöra sådan skyldighet, eller verkställer han avdrag med för lågt belopp, 

eller 
redovisar redare icke sjömansskatt 

mom., eller 
fullgör redare icke vad honom 

åligger enligt 11 ~ eller 19 § rreqie 

srycker. 

äger ~iömansskattekontoret före
lägga den försumlige lämpligt vite. 

Vite må ej bestämmas under 100 

kronor eller iiver 5 (){){)kronor. 

den ordning som stadgas i 14 ~ I 

fullgör redare icke vad honom 
åligger enligt 11 ~. 

kan riksskatte1wker och ifall som 

anges i 19 .11· tredje stycket .forsla 

meningen. länssryre/se eller lokal skar

temyndigher förelägga den försum-
lige lämpligt vite. Vitejärej bestiim
mas under 500 kronor. 

Om uttagande av förelagt vite Om uttagande av förelagt vite 
förordnar skatterätten i Göreborgs förordnar skatterätten efter anmälan 
och Bohuslän efter anmälan av ~iö- av riksskarrei•erker. länss~vrelse eller 

mansskarrekontoret. lokal skarremyndighet. Har viterfore-

Bestämmelserna i 83 ~andra, fjär
de och femte styckena uppbörds
lagen äga motsvarande tillämpning i 
fråga om vite som avses i denna 
paragraf. 

/agrs också med sröd av besrämme/se i 

taxerings/agen (1956:6:!3) prövas frå

ga om 111/agande al' den skalferätt som 

är behörig enligt nämnda lag. 

Bestämmelserna i 83 ~andra, fjär
de och femte styckena upphörds
lagen tillämpas också i fråga om vite 
som avses i denna paragraf. 

3H4 

Talan får icke föras mot sjömans- Talan får icke föras mot sjömans-
skattenämndens beslut i ärenden, skattenämndens beslut i ärenden, 
som avses i 21 ~I mom. vid !)och 2), somavsesi21 ~I mom. vid Il och 2). 

och ~iömansskallekontorets beslut arr Talan .tär icke hel/er.foras mor beslw 

.fore/ägga vite. enligt 19 _,1· om revision eller var~i{enom 

vite har .fore/agts. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 

3 Senaste lydelse 1975: 1031. 
4 Senaste lydelse 1971:415. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning a\' pensionsgrun
dande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 

I Wrigenom föreskrivs alt 2. 9 och 11 ~~ lagen ( 1959:551) om beräkning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande ~rdelse 

Pensionsgrundande inkomst 

skall, i den mån den utgöres av 

annan inkomst iin som avses i 3 ~. 

bestämmas med ledning av den 

försäkrades taxering till statlig in

komstskatt eller, såvitt gäller försäk

rad som avses i ,J ~ första stycket 

lagen (! 958:295) om sjömansskatt. 

med ledning av redares redovisning 

enligt 14 ~ nämnda lag. Vid tax

eringsändring eller eftertaxering 

skall verkställd beräkning av pen

sionsgrundande inkomst ändras en

dast om taxeringsändringen eller 

eftertaxeringen föranleder avvikelse 

från niimnda beriikning med minst 

femhundra kronor. 

UnderrLittelse. som avses i 8 ~ 

första stycket, skall översändas i 

reko111111e11dcrat brer. Vad nu sagts 

skall gälla iiven underriittelse jämlikt 

8 ~ andra stycket till försäkrad, som 

för året taxerats till stutlig inkomst

skatt. 

Cnderrättclse. varom i 8 ~ tredje 

eller fjärde stycket sägs, skall delgi

vas vederbörande, om det ej iir kiint 

9 ~ 

Föreslagen ~wlelse 

Pensionsgrundande inkomst 

skall, i den mån den utgöres av 

annan inkomst än som avses i 3 ~. 

bestämmas med ledning av den 

försäkrades taxering till statlig in

komstskatt eller, såvitt gäller försäk

rad som avses i 1 ~ första stycket 

lagen (1958:295) om sjömansskatt. 

med ledning av redares redovisning 

enligt 14 ~ nämnda lag. Vid tax

eringsändring. varom beslut har med
delats av annan än taxeringsnämn
den, eller eftertaxering skall verk

ställd beräkning av pensionsgrun

dande inkomst ändras endast om 

taxeringsändringen eller eftertax

eringen föranleder avvikelse från 

nämnda beräkning med minst fem

hundra kronor. 

Underriittelso. som avses i 8 ~ 

första stycket, skall översändas i 

brer. Vad nu har sagts skall gälla 

även underrättelse jämlikt 8 ~ andra 

stycket till försäkn1d. som för året 

har taxerats till statlig inkomst

skatt. 

Underrättelse. varom i 8 ~ tredje 

eller fjärde stycket sägs, skall 11är ci 
a1111a1/ölier ar trt'<(ic sr\'Ckct delgivas 

I Lagen omtryck\ 1976:1015. Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:1015. 
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N11rnra11de lrdc/se 

att han icke kan anträffas. 

47 

Fiires/agen ~rdd~e 

vederbörande. om det ej iir känt att 
han icke kan anträffas. 

i\frddclas hes/111 som arses i 8 1' 
.fjärde s1ycke1.fiire 111gd11g<'ll a\' 1101•em

ber mdnad under taxeringsdret. skall 
~ umlerrättel~e om bes/ute/ ii\'ersäm/as i 

brer. 

11 ~ 2 

I fråga om talan mot lokal skattemyndighets och försäkringsrätts beslut 
enligt denna lag ha, om ej annat följer av andra stycket, bestämmelserna i 20 
kap. 11 ~ första och ufldra styckena samt 12 och 13 ~~ lagen ( 1962:381) om 
allmän försäkring motsvarande tillämpning. Vad som i nämnda lagrum 
föreskrives om allmän försåringskassa skall diirvid gälla lokal skattemyn
dighet. 

Över lokal skuttemyndighets be
slut beträffancJe beräkning av pen
sionsgrundande inkomst, varom den 
försäkrade erhållit i 8 ~ första eller 
andra stycket anl;liven underrättelse 
senast den JO september under 
taxerings~ret. må besvär anföras 
senas/ de11 J I oktober under nämnda 

år. Har den försäkrade icke erhållit 
underrättelse som nu sagts eller har 

han erhdllil 11nd('rrä11elsen e.fier den 
JO september uncler taxeringsåret. md 
besvär anfqn1~ intill utgången av året 
näst efter taxf!ringsåret eller. om han 
icke undc:r taxeringsåret erhållit 
utfärdad debetsedel eller underriit
telse som i 8 ~ tredje stycket siigs, 
inom ett ~r efter det han erhållit 
sådan debetsedel eller underriit-
tel se. 

Över lokal skattemyndighets be
slut beträffande beräkning av pen
sionsgrundande inkomst, varom den 
försäkrade har erhåll it i 8 ~ första 
eller andra stycket angiven underrät
telse under taxeringsåret,./dr besviir 
anföras imill 111gången m· februari 
månad året 1)ier 1a.wringsåre1. Del

samma gäller besli11 som anges i 9 .11 

tredie st,rcke1 och 1·arom den .fiirsäk

rade lu;ir l'rhållit i 8 11 Jjärde strcket 
angiren 11nderrä11e/sc senas/ under 
ta.\"f/ri11gsåre1. Ilar den försiikrade 
icke erhållit underrättelse som nu 
har sagts under taxeringsåret. får 
besviir anföras intill utgången av året 
n(ist efter taxeringsåret eller. om han 
icke undc:r taxeringsåret har erhållit 
µtfärQ<Jd debetsedel eller unclerrLit
tt!lSE! som i 8 ~ tredje stycket sägs. 
inom <;!t år efter det han har erhållit 
sådan d~betsedel eller underrät

~e)sc:, 

Försäkringsriitts och lokal myndighe\s q~slut l~n~h' till efterrLittclse utan 
hinder av förcl klagan. 

2 Senaste lydelse 1978:39. 
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Denna lag triider i kraft den 1 januari 1979. Äldre bestiimmclser i 11 ~om 
underrättelse och tid för anförande av besviir giiller dock fortfarande i fråga 
om beslut som avser taxeringen år 1978 eller tidigare. Bestämmelsen i 9 ~ 
tredje stycket skall till dess regeringen förordnar annat avse oktober 

månad. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd a,· Yissa avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring, m. m. 

Hiirigenom föreskrivs att 5. 7 och 35 ~~ lagen ( 1959:552) om uppbörd av 

vissa avgifter enligt lagen om allmän försiikring, m. m. 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nurarande ~1·de/sc Föreslagen ~rde/.se 

5 ~ 
Arbetsgivare, som under ett år utgivit lön till någon hos honom anställd 

arbetstagare med minst femhundra kronor, är skyldig att niistföljande år utan 

anmaning lämna uppgift (arbetsgivaruppg(fi) till ledning för beräkning av 

<1vgiftsunderlag. Uppgiften skall lämnas i två exemplar och avfattas å blankett 

enligt formulär, som fastställes av riksförsäkringsverket. 

Vid arbetsgivaruppgift skall ar

betsgivare foga ett exemplar av de 

kontrol/uppgifier. vilka han en/(f{t 31,\1 

I mom . .första. andra eller sjunde 

punkten taxerings/agen har att avläm

na.för inkomsttaxeringen. ävensom av 

uppgift som avses i 3 ~.förordningen 

angående beräkning av pensions

grundande inkomst enligt lagen om 

<11lmän försäkring. Befrielse från 

nämnda skyldighet må medgims av 

rik~försäkringsverket eller. l:fier rege-
ringens bemyndigande, m• myndighet 

som verket bestämmer. 

Vid arbetsgivaruppgift skall ar-

betsgivare foga ett exemplar av 

uppgift som avses i 3 ~ lagen 

(1959:551) om beräkning av pen-

sionsgrundande inkomst enligt la

gen (1962:38/) om allmän försäk-
ring. 

Blanketter till arbetsgivaruppgift skola kostnadsfritt tillhandahållas i 
samma ordning som deklarationsblanketterna för inkomsttaxeringen 
ävensom hos riksförsäkringsverket och sjömansskattekontoret. 

Arbetsgivare, som icke inom före

skriven tid avlämnat arbetsgivar

uppgift eller uppgift som avses i 5 ~ 
andra stycket, må anmanas att 

inkomma med de felande handling

arm1. Är avlämnad arbetsgivarupp-

Arbetsgivare. som icke inom före
skriven tid haravliimnat arbetsgivar

uppgift eller uppgift som avses i 5 ~ 
andra stycket, får anmanas att 

inkomma med de felande handling

arna. Är avlämnad arbctsgivarupp-

I Lagen omtryc1't 1974:938. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938. 

2 Senaste lydelse 1975: I 032. 

4 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr 181 
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N11mra11cle lrclclse 

gift ofullstiinclig, 11ui arbetsgivaren 
anmanas att komplettera densam-
ma. 

Eficr anmaning äro arbetsgivare 
och arbetstagare skyldiga all i den 
omfattning och inom den tid, som i 
anmaningen angivits, meddela de 
upplysningar som.finnas erforderliga 
för beräkning av avgiftsunderlag för 

arbetsgivaren. 

för kontroll av att arbetsgivare 
fullgjort sin uppgiftsskyldighet en
ligt denna lag är arbetsgivare, som 
avses i 78 ~ 1 mom. uppbördslagen 
( 1953:272). skyldfl.( arr c.fier a11111a11ing 

lillhandahålla diir a11girna handlingar 

och iil'riga handlingar ll\' hcmklsc.fiir 

beräkning m· argi/is1111cler/ag sam! alf 
hcreda den som 1·crksliiller kontrollen 
lillrrädc till de lokaler som anriitulas 

Pir den rNkswnlwr kontrollen arscr. I 

.fi"åga om 1·crk~rii//a11de1 il\" ko111ro//en 

skall gälla l'ad i.fiiirde sz\'cker niimmla 

1110111c111 sc"igs. 

Anmaning som avses i denna 
paragraf utfärdas av riksförsiikrings
verket, liinsstyrelse. lokal skatte
myndighet eller sjiima11sska11d.01110-

rcr. 

I anmaning må vite foreliiggas. 

50 

Fiireslagcn ll'dl'isC' 

gifi ofullstlindig. får arbetsgivaren 
anmanas att komplettera densam-
ma. 

Efier anmaning är arbetsgivare 
och arbetstagare skyldiga att i den 
omfattning och inom elen tid. som i 
anmaningen har angivih. meddela 
de upplysningar som.fi1111es erforder
liga för beräkning av avgiftsunderlag 
for arbetsgivaren. Arhe1.1girarc och 

arbetstagare skall tillika e/ier anma

ning.fiiretc alla handlingar som.finnes 

erforderliga fiir sådan beräkning, så

som kontrakr, kontouu/rag. räkning 

eller kl'itto. 

För kontroll av all arbetsgivare har 

fullgjort sin uppgiftsskyldighet en
ligt denna lag får rerision l'erksrii//as 

hos arbetsgivare. som avses i 78 ~ I 
mom. uppbördslagen(]953:272). Be

slut 0111 rcl'ision meddelas al' riks/iir

siikri11g1·1·Nkct. riksskallel'erkct. liins

szrrclse cllN lokal skatremrndig/wr. I 
iil'rigt gäller i .fi'dga 0111 rcl'ision i 

rilliim(lliga delar hestii111111clsema i 56 
och 58 {11 taxNingslagcn (f956:6:!3J. 

Anmaning som avses i denna 

paragraf utfärdas av riksförslikrings
verket, riksska11c1·erkc1. liinsstyrelse 

eller lokal skattemyndighet. 

I anmaning /är vite förcliiggas. 
Vite får dock ej joreläggas i fall som 

avses i andra st.rckN andra mening-

en. 

Talan mot bes/I// 0111 revision .tär ej 

fiiras. 
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N111·ara11de lrdelse .. Fiircslagen ~rdelsc 

35 ~ 
Vite, som föreliigges enligt denna Vite. som föreliigges enligt denna 

lag, må ej bestiimrnas under etthund

ra krunor eller ii1·cr .femruscn kro
nor. 

Om uttagande av J(ire/agr vite har 
riksförsäkringwerket arr göra lwmsräl

/an hos vederhörande åklagare. Uran 

sddan hemsrällan md talan <'.i väck
as. 

lag, .far ej bestiimmas under Jf>m

hundra kronor. 

Om uttagande av vite .f(irordnar 
skarreräl/en C'.fier anmälan m· rik\för

siikri11g.werkc1. riksskatte1·ake1. läns

styrelse eller lokal skattemyndighet. I 
fi"åga om 1·ite gäller i Öl'r~f.!,t 123 och 

/]4 ·''·'' raxeri11gs/agrn (1956:6.:.13) i 

tillämpliga delar. liar ritct .fÖrC'lagts 

ä1·en med stöd m· bestä111111dw' i 
taxcringslagc11 pröras .fi'dga 0111 1111a

gal/(/c m· den skarrcrärr som är hehiir~f.!, 

enligt nämnda lag. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1979. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1968:430) om menärdeskatt 

Hlirigenom föreskrivs att 26 och 69 ~~lagen ( 1968:430) om mervLirdeskatt 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arandc lrdclse Föreslagen ~rtlelse 

26 ~ 
Efter anmaning skall deklara

tionsskyldig liimna de upplysningar 
som behövs för kontroll av deklara
tion eller för att faststiilla merviirde
skatt. 

Efter anmaning skall deklara
tionsskyldig liimna de upplysningar 
som behövs för kontroll av deklara
tion eller för att fastställa mervärde
skatt. I anmaning .tär l'ite föreläg-
gas. 

Deklarationsskyldig skall efter anmaning förete handling som behö\"S för 
faststiillclse av merviirdeskatt, såsom kontrakt. kontoutdrag, riikning eller 
kvitto. 

69 ~ 2 

I fråga om vite enligt denna lag I fråga om vite enligt denna lag 

giiller 123 och 124 ~~ taxeringslagen 
( 1956:623) i tilliirnpliga delar. 

gäller 123 och 124 ~~ taxeringslagen 
( 1956:623) i tilliimpliga delar. Har l'ite 

.fiirclagts ocksd med stiid ar bestäm
melse i 1axl'ri11gslagcn prii1·as.fi·dga 0111 

l//tagandc m· 1·itl'I m· den ska11crä11 

som är behörig en/ig1 nämnda lag. 

Denna lag triicler i kraft den I januari 1979. 

I Lagen omtryckt 1969:237. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885. 

2 Senaste lydelse 1974:885. 
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Utdrag 
PROTOKOLL 
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Närrnrande: statsministern hilldin, ordförande. och statsråden Hohman. 
Ullsten. Romanus. Turesson. Gustavsson. Antonsson. Mogard, Olsson, 

Dahlgren. Asling, Truedsson, Mundeho, Krönmark. Hurenstam Linder. 
Wikström. Johansson. Friggcbo, Wirtcn 

Fiired ragande: statsr<klet /vf u ndeho 

Proposition om ny taxeringsorganisation i första instans, m. m. 

Inledning 

1975 ~irs riksdag fattade principbeslut om att fr. o. m. 1978 genomföra en ny 
organiscition av taxeringen i fiirsta instans och av liinsstyrelsernas skatteav
delningar samt ett nytt system lör automatisk databehandling (,\()8) inom 
fölkhok!Orings- och heskuttningsområdet (prop. 1975:87. SkU 1975:31. rskr 

1975:229 resp. prop. 1975:57. SkC 1975:32, rskr 1975:230). 
Sedermera har riksdagen vid 1976/77 års riksmöte beslutat att den nya 

taxeringsorganisationcn skall träda i kraft vid 1979 års taxering i stlillet lör vid 
1978 ;'\rs l<t.xcring <prop. 1976177: 138. Sk LJ 1976177:49, rskr I 976177:.146). 

Fiirheredelsearbetet för den nya organisationen görs av riksskatteverket 
(RSVJ och statskontoret m:h bedrivs inom ramen för det s. k. RS-projektet 
med personal frän dessa myndigheter 01.:h från liinsstyrelser lKh lokala 
skattemyndigheter. 

För den övergripande ledningen av projektet svarar en för RSV och 
statskontorct gemensam ledningsgrupp diir de båda verkens generaldirek
törer ing<lr. För att bereda underlaget för ledningsgruppens stiillningstagande 
finns en referensgrupp med företriidare för bl. a. datainspektionen. riksför
slikringsverket (RFV), liinsstyrclsernas organisationsniimnd (LON>. liinssty
relserna. de lokala skattemyndigheterna samt de anstiilldas organisationer. 

RS-projektet (i fortsiittningen iiven kallat utredningen l har successivt 
redovisat preciserade förslag till regeringen i de frågor som omfattades av 
1975 ärs principbeslut. Det har i huvudsak skett genom följande promemoria 
och rapporter: 

- Promemoria med förslag till fortsatt uppbyggnad av den nya gransknings
organisationen för taxering i första instans (]975-10-13). 
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- Rappon om regionala ADB-anliiggningar på liinsstyrelserna för folkbok
föring och beskattning m. m. (1975-10-15), 

- Del rapport 1976: I Taxeringsarbetet i första instans. Organisation och 
arbetsförmer ( 1976-06-28), 

- Delrappon 1976:2 Taxeringsarhetet i första instans. Detaljorganisation, 
bemanning m. m. ( 1976-09-23). 

- Delrapport 1976:3 Organisation för den centrala ADB-driften i AFB
systemet ( 1976-09-06), 

- Del rapport 1976:4 Integritet och genomförande ( 1976-08-26, 1976-09-
17), 

- Del rapport 1977: I Taxeringsarhetet i första instans. Författningsförslag 
(]977-01-19), 

- Dclrappon 1977:2 Organisationsövcrsyn av liinsstyrclsernas dataenheter 
( 1977-09-15), 

- Delrappon 1977:3 Taxeringsarbetet i fOrsta instans. Författningsforslag 
hetriilTande handHiggning av fräga enligt lagen ( 1951 :763) om bcrlikning av 

statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst ( 1977-07-08). 

Promemorian med förslag till fortsatt uppbyggnad av den nya gransknings

organisationen för taxering i första instans, rapporten om regionala ADB
anliiggningar på llinsstyrelserna för fölkbokfbringoch beskattning m. m. samt 
delrapporten 1976:2 och delrapporten 1976:3 har bildat underlag för beslut av 
statsmakterna i de aktuella frägorna (prop. 1975176: IOO bil. 16. CU 1975/ 
76:2L rskr 1975176:234. prop. 1975176:100 bil. 9, SkU 1975176:35, rskr 1975/ 

76:212. prop. 1976177: I 00 bil. 18, CU 1976/Ti: 13, rskr 1976177: 164 resp. prop. 
1976177:25 bil. 6. Sk lJ 1976177: I 0. rskr 1976177:62). Jag kommer att 
översiktligt redogöra för dessa beslut i det följande. 

De förslag som jag nu liiggcr fram grundar sig friimst på rapporterna 1976: I, 
1977: I och 1977:3 och avser i huvudsak författningsregleringen av den nya 
organisationen. Jag äterkommer strax med en redogörelse för rapporternas 
huvudsakliga innehåll och vilka frågor jag avser att behandla i detta 
sammanhang. 

Rapporterna har remissbehandlats. 
Yttranden över rapporten 1976: I har avgetts av justitiekanslern (]KJ, 

kammarrUtterna i Stockholm. Göteborg och Sundsvall, hok föringsnUmnden, 
försvarets civilförvaltning, Rf"V. postverket, statistiska centralbyrån (SCB), 
riksrcvisionsverket (l{RVJ, allmiinna ombudet hos mellankommunala skat
teriitten, riksarkivet, bostadsstyrelsen, LON, riksdagens ombudsmiin (]0), 

samtliga liinsstyrelser. utredningen om siikerhetsåtgiirder rn. rn. i skattepro
cessen (LJSS), Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR), Föreningen 
auktoriserade revisorer (FAR), Föreningen Sveriges fögderichefer, Förening

en Sveriges kommunala taxeringsrevisorer, Föreningen Sveriges kronofog
dar, Föreningen Sveriges taxeringsrevisorer. Landsorganisationen i Sverige 
(LOJ. Landstingsförbundet, Lantbrukarnas riksförbund \LRfl. Personalut-
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skottd i regionala mretagsnUmnden vid lokala skattemyndigheterna i 
Älvsborgs Wn, Statstjiinstemannarörbumlet (ST), ST-Fiigderi oeh ST-Lins
styrelse i Kopparbergs liin, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska 
företagares riksförbund, Svenska kommunförbundet. Svenska kyrkans 
församlings- oeh pastoratsförbund, Svenska revisorsamfundet (SRSJ, 
Sveriges advokatsamfund, Sveriges hantverks- oeh industriorganisation 
!SlllO>. Sveriges industriförbund. Sveriges köpmannaf(irbund, Taxcrings
niimndsordlörandenas riksförbund tTOR) oeh Tjiinstemiinnens eentralorga
nisation ffCOJ. 

Flertalet liinsstyn:!lser har bifogat yttranden frän lokala skattemyndigheter. 
Riksarkivet har bifogat yttranden f'rän landsarkiven i Uppsala, Vadstena. 
Visby, Göteborg oeh Hiirnösand samt från stadsarkivet i Stoekholm. LO 
instiimmer i ett av Svenska byggnadsarbetareförbundet avgivet yttrande. 
LRF hiinvisar till ett inom Lantbrukarnas skattedelegation uppriittat utlå
tande. SAF. SHIO, Sveriges industriförbund och Sveriges köpmannafiirbund 
åberopar ett inom Niiringslivets skattedelegation uppriittat utlt1tamk. TCO 
instlimmer i det av ST avgivna remissyttrandet. 

Yttr..inden över r:1pporten 1977: l har avgetts av kammarriitten i Göteborg. 
datainspektionen. bokföringsniimnden. RFV. SCB. allmUnna ombudet hos 
mellankommunala skatteriittcn. liinsstyrelserna i Stoekholms, Uppsala. 
Södermanlands. Östergötlands, Kronobergs, Kalmar. Gotlands, Kristian
stads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs oeh Bohus. Skaraborgs. Viirmlands. 
Kopparbergs, Givleborgs, Viisternorrlands, forntlands. Viisterbottens oeh 

Norrbottens liin, USS, Stockholms kommun, Malmö kommun. Boräs 
kommun. SACO/SR, FAR. Föreningen Sveriges fögdcritjUnsterniin nidigare 
Föreningen Sveriges fogderiehefcrJ. Föreningen Sveriges kommunala 
taxeringsrevisorer. Föreningen Sveriges kronofogdar. Föreningen Sveriges 
taxeringsrevisorer. Landstingsförbundet, LRF. SAF. Svenska företagares 
riksförbund, Svenska kommunförbundet. Sveriges advokatsamfund. SHIO, 
Sveriges industriförbund. Sveriges kiipmannaförbund. TOR oeh TCO. 

Liinsstyrelsen i Stoekholms liin har bifogat ett yttrande från lokala 
skattemyndigheten i Stoekholm. oeh länsstyrelsen i Malmöhus liin har 
bifogat ett yttrande från lokala skattemyndigheten i Malmö. LRF hLinvisar till 
ett av Lantbrukarnas skattedelegation upprLittat utlätande. SHIO och 
Sveriges köpmannaförbund äbcropar det yttrande som ingetts av SAF oeh 

Sveriges industrifiirbund. 
Yttranden över rapporten !477:3 har avgetts av kammarrLitten i Göteborg. 

liinsstyrclserna i Stockholms. Göteborgs oeh Bohus samt Skaraborgs liin. 
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2 Allmän orientering 

2.1 Statsmakternas beslut 

\\· raxl'!"i11,1.:sorga11isario11 i.fiirsra instans 

På grundval av en rapport år 1974 från en arbetsgrupp inom RSV och 

statskontoret. den s. k. RS-utredningen, beslutade riksdagen år 1975 om 

riktlinjer för iindrad skatteadministration och taxering i första instans, m. m. 

t prop. 1975:87. SklJ 1975:31, rskr 1975:229). Principbeslutet innebar att en ny 

taxeringsorganisation skulle byggas upp sucL·essivt. Diirvid giiller bl. a. 

följande riktlinjer fiir den nya organisationen. 

Alia deklarationer skall granskas nch föredras inför taxeringsniimnderna av 

tjiinstemiin vid liinsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Ambitionsnivän i 

dcklarationsgranskningen skall inriktas pä att upptiicka fall av viiscntligt 

:;ka\teundandragamlc och undvika bagatelliimlringar. Taxeringsniimndens 

beslutsunderlag rörande de svärkontrnllerade deklarationerna skall forbiittras 

genom en ökad rcvisionsvcrksamht:t. Vidare förliings taxeringsperioden 

fr. ll. m. den 30 juni t. o. m. den 30 november. 

Lekmannainllytandct vid taxeringen tlirstiirks genom att antalet IOnroen

devalda ledamöter ök<L~. mandatperioden förliings OL'h niimndens beslutsom

ri1de utvidgas att iiven omfatta bl. a. iirenden om skatletilliigg. ,\ven 

myndigheternas införmation och service till allmiinheten i skattefrågor skall 

utvidgas. 

Skatteadministrationen skall effektiviseras genom ett viil utbyggt AOB

stiid som underlag for granskning och taxering. Bl. a. skall uppgifter i 
deklarationer och kontrolluppgifter ADB-registreras. Uppgifterna skall 

avstiimmas maskinellt och resultatet redovisas liksom åtskilliga andra 

uppgifter - t. ex. fastighetsuppgilkr. personuppgifter och uppgifter om 

förcgäende ~trs taxering - på en avi för varje deklaration. På denna skrivs 

ocks[1 maskinellt ut IOrslag till taxering och debitering liksom förslag till 

beriikning av pensionsgrundande inkomst och egenavgifter. Även underriit

telser till de skatLskyldiga om taxeringsnämmlens beslut skall till stor del 

framstiillas med hjii\p av ADB. ADB-stödet innebiir att den manuella 

granskningen av ett stort antal löntagardeklarationer kan starkt bcgriinsas. 

På grundval av forslag i prop. 1975:87 beslutade 1975 [1rs riksdag ocksä om 

riktlinjer Rir granskningsorganisationen hos lokal skattemyndighet och 

liinsstyrelsc. Elier ytterligare utredningsarbete har utredningen redovisat 

('örslag till närmare utformning av organisationen enligt \975 års beslut 

(utredningens delrapport 1976:2 Taxeringsarbetet i första instans. Detaljorga

nisation. bemanning 111. m). Förslaget behandlades i prop. 1976177: 100 bil. \8 

och har godtagits av riksdagen (CLJ 1976/77: 13. rskr 1976177:164). Beslutet 

innebär i huvudsak foljandc. 

I fråga om arbetsfördelningen mellan Wnsstyrelsc och lokal skattemyn

dighet skall i princip giilla att deklarationer fnln aktiebolag. föreningar 111. fl. 
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skattskyldiga i de s. k. B- och C-Wngderna. låmansbolagsdeliigare och deras 

ramiljer samt högst 75 000 övriga svårkontrollerade skattskyldiga och deras 

l~tmiljer skall granskas regionalt. Detta innebiir att drygt en halv miljon 

deklarationer skall granskas hos liinsstyrelserna medan övriga skall granskas 

hos de lokala skattemyndigheterna. Siirskilda fi.irhällanden i n[tgot liin skall 

kunna föranleda en delvis annorlunda förddning av deklarationsgransk

ningen. 

Vidare skall liinsstyrelsernas skatteavdelningar och taxeringsavdelningen 

vid liinsstyrelsen i Stockholms Hin omorganiseras. Uppgi rterna i fr[1ga om den 

{1rliga taxeringen inom liinet liiggs på en nyorganiserad enhet. beniinrnd 

taxeringsenhet. hos liinsstyrelserna. De djupare och mer omfattande revisio

nerna hiinförs till de nuvarande revisionsenheterna. Den nuvarande 

taxeringsenhetens besviirsiirenden samt allmiinna ombudsfunk tio ner 11.ir 

uppbörd och merviirdeskatt tlyttas till en ny enhet beniirnnd besdrsenhet. 

Ett siirskilt kansli inriittas vid varje skatteavdelning. 

Organisationen av mindre och medelstora lokala skattemyndigheter skall 

bygga pä att myndighetens arbetsuppgifter fördel<LS pä en serviceenhet och en 

gransk ningsenhet. Arbetsuppgifterna vid de största lokala skattemyndighe

terna skall frirdelas geografiskt pä skatteenheter. Till myndigheterna knyts 

dessutom en arbetsgivarenhet och en administrativ enhet. Arbetet inom de 

olika enheterna hos lokal skattemyndighet skall bedriv<LS inom arbetsgrupper 

med integrerade arbetsuppifter. 

Tjänsterna for bl. a. chefer inom de nya enheterna samt skatteavdel il ingens 

bnsli inriittas under dren 1978. 

Som jag tidigare har sagt beslutade riksdagen vid 1976177 ärs riksmöte att 

den nya taxeringsorganisationen skall triida i kraft vid 1979 ärs taxering(prop. 

1976177: 138. Sk U 1976177:49. rskr 1976177:346). Samtidigt beslutade riks

dagen om \'issa forfallningsiindringar i taxeringslagen 11956:623). TL. för att 

miijliggöra en anpassning av granskningsorganisationen vid 1978 ärs t•L\ering 

till den kommande ordningen. Jag återkommer till dessa iindringar. 

Genomförandet av RS-reformen har i enlighet med principbeslutet fr~m är 

1975 förberetts genom anstiill ning av personal. Den första etappen av 

uppbyggnaden av skatteadminstrationen genomfi.irdes budgetäret 1975176 

och omfattade 163 tjänster. lfarav tillfördes länsstyrelserna 76 och de lokala 

skattemyndigheterna 87 q1rop. 1975:87. SkU 1975:31. rskr 1975:229). 

Under budgetäret 1976177 tillfördes organisationen i en andra etapp 

ytterligare 275 tjiinstcr. Hiirav tillfördes liinsstyrelserna 136 och de lokala 

skattemyndigheterna 139 ( prop. 1975176: 100 bil. 16. CU 1975176:21. rskr 

1975/76:234). 

Den tredje utbyggnadsetappen genomfors innevarande budgetår och 

omfattar 438 tjiinster. varav !lir Hinsstyrclserna 217 och de lokala skattemyn

digheterna 221 ( prop. 1976177: 100 bil. 18. CU 1976/77: D. rskr 1976/ 

77: 164). 

I prop. 1977178: I 00 bil. 18 föreslås en IJiirde utbyggnadsctapp som avser 
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budgdiiret 1978179. Etappen föres läs skola om fat ta 186 tjiinstcr varav llir 
liinsstyrelserna 69 och de lokala skattemyndigheterna 117. 

Vid de lokala skattemyndigheterna har dl!;sutom sedan hudget~1ret 1975/ 

76 38 bitriidestjiinster ombildats till taxeringsassistenttjiinster. 

Sammantaget kommer den nya granskningsorganisationen att till 1979 [irs 

taxering ha tillförts 1 100 nya t.iiinster om man riiknar in den ljiirde etappen. 

Utredningen redovisar i sin delrapport 1976:2 totalhd10vet f()r den nya 

granskningsorganisationen till 2 371 tjiinster, diirav 1 256 pä Hinsstyrelserna 

och 1 115 pä de lokala skattemyndigheterna. Nettoökningen av handliiggar

personal her:iknas inkl. redan beslutade personaltillskott till ca 1 500 tjiinster. 

A \'det äterst[1ende personalbehovet om ca 410 tjiinster hör enligt utredningen 

ca 45 tillföras liinsstyrelserna och ca 365 de lokala skattemyndigheterna. 

Tjiinsterna hiir tillll.iras myndigheterna under budgetären 1979/80 och 1980/ 

81. De for utredningen ansvariga iimbetsverken - RSV och statskontoret -

anser att stiillning nu inte hi)r l<LS till totalramen för den framtida beman

ningen av den nya granskningsorganisationen. Verken llireslär i stiillet att 

denna fdga avgörs i samband med behandlingen av myndigheternas 

framtida anslagsframst:illningar, varvid erl~1renheter <IV genomford utbygg

nad kan heak tas. 

Det nrn srstellll'l /iir :IDB i110111.fi1fkhokfiiri11gs- od1 heska1111i11.t..'\0111rclde1 

l'ä grundval av ett principl(.irslag, som hade lagts fram v[1ren 1974 av RSV i 

samräd med statskontoret, beslutade riksdagen [tr 1975 om riktlinjer fbr ett 

1(.irtsatt utvecklingsarhete med ett nytt ADB-system flir folkbokföring och 

beskattning lprop. 1975:57, SkLJ 1975:32. rskr 1975:230). Det nya systemet 

skulle genomforas etappvis med en omliiggning av taxerings- och dcbite

ringsfunktinnerna i en första etapp <lr 1978. 
Systemet bygger pä en blandad regional och central registerföring. Således 

skall./(1stighe1.m'll111'i.1·11i11gl'll ske regionalt i det nya systemet. ]\;iir det giiller 

perso11redol'is11i11gc11 skall nägra mer genomgripande fiiriindringar av ADB

sy.stemet inte vidtas i avvaktan bl. a. p[! stiillningstagandet till folkbokfö

ringens framtida utformning och organisatoriska anknytning. '.\fotsvarig

heter till det nuvarande personbandet skall iiven i fortsiittningen föras 

regionalt. Bet riiffande ett diskuterat orga11isa1i11nsregis1er for alla juridiska och 

fysiska personer som driver rörelse m. fl. innebar beslutet att ett sådant 

register,jiimsides med det organisationsnummerregister som RSV skall liira 

L'nligt lagen l 1974: 174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m. IL 

kan medfrira att behovet av det nuvarande registret över juridiska personer 

kan bortfalla men att liinsstyrelserna vid behov kan frir;1 ett aktuellt regionalt 

register iiver organisationer till relativt läg kostnad. Det s. k. skalll'registrl'I 

. .;;kall s{1som ett centralt arbetsregister hygg<LS upp frän person- och organisa

tionsregistre1H1ch kompletteras med uppgift om erlagda skatter m. m. lliratt i 

slutskedet tillforas uppgifter om taxeringsn:imndernas beslut om äsatt 
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taxering. debiterade avgifter m. m. 

Den regionala dekn av regist..::rf'i.iringen förJ;iggs till liinsstyrclserna och den 

centrala till RSV. Överkapaciteten inom J;insdatoranliiggningarna skall enligt 

rikS(.lagsbcslutet kunna utnylljas for all tillgodose sarnhiillsplaneringens 

behov av datorkapacitet. I det Jortsatta utredningsarbetet skulle möjlighe

terna att variera de regionala anliiggningarnas kapacitet och antal siirskilt 

belysas. Sedan RSV och statskontoret gemensamt hade utrett frägan om 

antalet regionala ADl3-anliiggningar och placeringen av dessa anliiggningar 

beslutade riksdagen !prop. 1975/76:100. SkU 1975176:35. rskr 1975176:212) 

v{iren 1976 att antalet sädana anliiggningar skulle vara 21. Samtliga liin utom 

Gotlands, Blekinge och Jiimtlands J;in IIir d;irmed egna datorer. 

Frågan om hur den centrala datord liften i A Dl3-systemet för folkbokföring 

och beskattning skall organiseras behandlades av riksdagen hiisten 1976 

( pmp. 1976177:25 bil. 6, SklJ 1976/77: I 0. rskr 1976177:62). Produktions

starten för det nya ADB-systemet avses skola ske i början av <tr 1978. ADl3-

driftorganisationen skall ingå som en s;irsk ild enhet inom RSV:s drifttekniska 

avdelning. Viss personal vid andra enheter inom avdelningen kan d;irvid 

föras över till den nya ADB-driftenheten. I budgetpropositionen (prop. 1976/ 

77: I 00 bil. 11) har beriik nats medel for organisationen som i nneb;ir att den vid 

utgången av budgetäret 1977/78 skall bGSt{1 av ca 75 personer. Riksdagen har 

beslutat anvisa medel i enlighet hiirmed 1SkU 1976/77:29. rskr 1976/ 

77: 170). 

2.2 RS-projekM 

Som jag tidigare har niimnt avser jag att nu Wgga fram detaljf'örslag i 

anslutning till riksdagens principbeslut ären 1975 och 1977. Mina forslag 
bygger på utredningens delrapporter 1976: I. 1977: I och I 977:J. 

Rapporten 1976: I inneh<'tller förslag om bl. a. taxeringsorganisationen i 

första instans och arbetsformerna vid granskning och taxering. Även fi.irslag 

till f'örfattningsiindringar ingär i rapporten. 

Rapporterna 1977: I och 1977:3 innehåller en överarbetning och komplet

tering av de f'örfottningsförslag som har intagits i rapporten 1976: I. 

Vissa av utredningens förslag i delrapporten 1976: I har enligt vad jag 

tidigare har sagt redan behandlats av statsmakterna. Det giiller bl. a. 

omorganisationen av liinsstyrelse och lokal skattemyndighet samt beman

ningen. Dessa frågor tar jag följaktligen ime upp i detta sammanhang. 

Jag avser inte heller att nu ta upp utredningens förslag i fr[1ga om 

skattetilliigg och förseningsavgift. Regeringen har nyligen (prop. 1977/ 

78: lJ6) lagt fram fors/ag till iindrade regler i dessa avseenden. Jag :n·ser att 

föresli1 regeringen att senare i är liigga fram förslag till de komple11erande 

iindringar a\' reglerna som behövs med anledning av att beslutanderiitten i 

iirendena ~kall foras över frtm lokal skattemyndighet till ta.\eringsniimnd. I 

samhand diirmed tar jag llL"ksä upp utredningens fiirslag i fri1ga om 
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liingdforing av taxeringsniimndens beslut. 

.i\ven i ett par andra J'r~1gor av~r jag att ~1terkomma i ell senare 

sammanhang. Det giiller för det llirsta utredningens forslag att taxerings

niimnden i hemortskommunen skall handha iiven ta.xeringen av skattskyl

digs förviirvskiillnr i annan kommun. Förslaget innebiir bl. a. att de siirskilda 

sjiilvdeklarationerna. som skall liimnas i de s. k. utbokommunerna. kan 

slopas. Enligt utredningen kan en sådan ordning biirja tilliimpas tidigast 

fr. o. m. J 980 ärs taxering. Det giiller for det <indra tl.irslaget att iirenden om 

diidsbos berrielse ldn skatt skall tl.iras iiver till niimnderna. Fnligt min 

mening iir det inte liimpligt att belasta niimnderna med denna speL·iella 

iirendegrupp i .samband med övergfö1gen till den nya organisationen. 

Jag skall hiir i korthet redogiira for de delar av utredningens förslag som 

man enligt min mening nu bör ta stiillning till. Utredningens forslag i dessa 

delar innebiir i huvudsak lciljande. 

Indelningen i taxeringsdistrikt iindras. Tvä slags taxeringsniimnder inriit

tas. dels lokala niimnder för taxering av alla skattskyldiga inom niimndens 

d istri l\t siivida detta inte ankom mer på annan niimnd. dels siirsl\ i Ida niim nder 

fiir taxering av juridiska personer och sådana rysiska personer vilkas 

inkomstforhällanden iir av siirsl\ilt inveL·klad beskaffenhet. Mandattiden för 

taxeringsniimmlens ordförande och övriga ledamiiter bestiims till tre ilr. 

Antalet IL'damiiter faststiills till liigst fem och hiigst ätta i lokal niimnd ol"11 

högst tolv i <irsl\ild niimnd. \'arje kommun utser minst en ledamot till varje 

niimnd solll verkar inom kolllmunen. Hehörighets- och valbarhet.willkoren 

iinllras i \"\ssa a\·seenden. 
Taxeringsniimndens ordli.irande l~tr riitt att besluta ensam i vissa iirendcn. 

Reglerna cUmm utformas efter mönster av bestiimmelserna i lagen ( J lJ7l :52l 
om sl\atteriitt, fast ighetstaxeri ngsriitt och liinsriit t. Omriist ningsreglerna 

iindras si1 att nrdforanden lår utslagsriist vid lika ri.istetal. 

Regler inriirs om liinsstyrelses oc:1 lokal skattemyndighets medverkan i 

taxeringsarbctet i första instans. Det samlade ansvaret lcir den <trliga 

taxeringen liiggs pä skattel'i1elen. 

Taxeringsniimndens beslut skall vara preliminiirt eller slutligt. Preliminiirt 

beslut som inte ersiitts av slutligt beslut anses erter utg[mgen av taxerings

perioden som .slutligt beslut. Erinringar mot preliminiin beslut fftr J'iiranleda 

högst ett nytt preliminiirt beslut. Erinringar mot ett andra preliminiin beslut 

av niimndcn föranleder slutligt beslut. Slutligt beslut som iir uppL'nhart 

oril\tigt far omprövas av n~imnden. 

Lnderriittelse om beslut uts~inds i vanligt brev. Beslutet inneh{tller uppgirt 

om vill\en niimnd som fottat beslutet. men undershivs ej av ordlliran

den. 
Taxeringsperiodcn förliings till den 30 november i fiirening med vidgade 

möjligheter till anställd med att liimna deklaration. 

Besdr ()VL'r taxeringsn~immlens beslut för anli.im~ av skattskyldig senast 

vid utgi111gen av februari m~1nad {1ret efter ta.\erings{1ret. Riitt till bcsdr i 
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siirskild ordning l'iireligger intill ett ~ir efter utgängen av taxerings~iret. i de l~tll 

varken beslut 0111 avvikelse frän deklaration eller debetsedel pä slutlig skatt 

erh:illits under taxeringsäret. I övrigt giiller nuvarande regler flir extraordiniira 

besviir. 

Beslutsl'om1er <Kh besviirstider samordnas i så stor utstriickning sum 

möjligt mellan inkomsttaxering, bestiimmande av pensionsgrundande 

in kom st ( PGI l och faststiillande av underlag rör egenavgifter. Ordiniira bt..'Sviir 

över lokal skatte111yndighets beslut om l'GI och foststiillande av underlag fiir 

egenavgifter rnr diirfiir enligt utredningens förslag an röras senast vid rebruari 

månads utgiing ~lret efter taxeringsåret. Lnderriittelse om PGI undertecknas 

inte. Lokal skatte111yndighet behöver inte siinda ut underriittelse i de fall 

avvikelsen iir ringa och avvikelsen sa111tidigt iir till den forsiikrades liir111ån. 

Inte heller behiivt:r lokal skattemyndighet underriittao111 verkstiillt kostnads

avdrag om underriittelsen iir upp.~nbart obehii\·Jig. 

FörLirandereglerna i fdga 0111 ansii1'an om tilliimpning av reglerna 0111 

acku111ulerad inkomst iindras. 

Ambitionsnivän i granskningsarbetet inriktas p~t att upptiil'ka foll av 

viisentliga s1'atteundandraganden och undvika iindringar av vissa mindre 

fel. 

Skattemyndigheternas service och information fiirbiittras. 

Riitt al I besluta 0111 ta.xcringsrevision och diirmed sammanhiingande 

uppgifter ges iiven till cher för lokal skattemyndighet samt till annan 

kvalificerad tjiinstcman som skattechefen förordnar. Större miijligheter ges 

till samordnad (integrerad) revision. Den som fött llirordnande att verkstiilla 

taxeringsrevision li.ir auto111atisk behörighet att iiven utföra granskning av 

merdn.lcskatt. kiillskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Den som 

beslutat om revision far iiven befogenhet att an111ana skattskyldig att ordna 
riikenskaper och andra handlingar p~i siill som åligger honom enligt föreskrift 

i lag. Den som beslutat 0111 revision får bdi)genhet att a11111ana skattskyldig att 

fiirete viss utredning som bas..:ras p{1 riikenskap..:reller andra handlingar som 

företetts vid revision och som avser konstaterade felak tighetcr vid företagen 
granskning. 

Slutligen avser jag att hiir ta upp ..:n fdga som utredningen har behandlat i 

en rapport som har redovisats till budgetdepartementet i september 1977 

(delrapport Jl)/7:4 Lppbörd av direkt skatt). Det giillcr frägan om avliimnande 

av kontrolluppgif'ter pä faststiillt formuliir. 

3 Taxeringsorganisationen 

3. I lndelnin~ i taxerin~sdistrikt m. m. 

3.1. I .V11l'ara11dc ordning 

I varje liin finns lokala och s~irskilda taxeringsdistrikt. 

Lokalt taxeringsdistrikt utgörs av kommun eller del av kommun. Två eller 

flera kommuner kan sam111anföras till ett lokalt taxeringsdistrikt. niir 
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siirskilda skiil llireligger. För varje lokalt taxerings<.listrikt finns en lokal 

taxering~niimnd som verkstiiller taxering inom distriktet i den man detta inte 

ankommer pil annan taxcringsniimnd. 

I varje fi.igderi finns minst ett siirskilt taxeringsdistrikt. inom vilket siirskild 

taxcringsniimnd verkstiiller taxering av fysiska personer. dödsbon och 

familjestiftelser. vilkas inkomstförhitllamlen med hiinsyn till förviirvskiillans 

art eller eljest iir av mera invecklad beskaffenhet ts. k. rörelseniimnd eller 

f{jgderiniimml ). 

I vacie liin finns ett eller flera siirskilda taxeringsdistrikt. diir siirskild 

taxeringsniimnd Is. k. bolagsn:imnd eller liinsniimnd) verks@ler taxering av 

andra skattskyldiga iin fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser. Till 
sädant distrikt skall. diir s[t kan ske. hiinföras iiven deliigare i fämansfiiretag 

och honom niirstiiende person. 

För t1ela landet finns minst en gemensam taxeringsniimnd för taxering av 

bl. a. skattskyldiga som saknar hemortskommun hiir samt diplomater och 

andra svenska statstjiinstemiin som pit grund av tjiinstgöring utomlands skall 

mantalsskrivas i Storkyrkollirsamlingen i Stockholm. Taxering som sådan 

niimnd verkstiiller anses ske på ''siirskild ort och i siirskilt distrikt'" ts. k. 

gemensamma distriktet). 

De hiir berörda bestiimmelserna finns intagna i 4 ~ TL. Fr. o. m. 1978 års 

taxering giiller enligt ett tilliigg till 4 ~ att regeringen eller den myndighet 

regeringen bestiimmer fi'lr föreskriva om indelning i taxeringsdistrikt och 

taxeringsniimn<.ls verksamhetsområde med avvikelse från vad som eljest 

giiller enligt paragrakn t prop. 1976177: 138, Sk U 1976177:49. SFS 
l ')77:416). 

Liinsstyrelsen skall efter hörande av lokal skattemyndighet indela liinet i 

taxeringsdistrikt och besluta om de siirskilda niimndernas verksamhetsom

riiden. Beslutet skall avse visst taxeringsär och meddelas i fråga om lokala 
taxeringsdistrikt senast den 30 september tv;I år före taxerings[1ret od1 i fråga 

om siirskilda taxeringsdistrikt senast den 30 november liret före taxeringsäret 

t5 ~TU. 
Vid 1975 i1rs taxering var antalet taxeringsniimnder 5 240. I Lirav var 4 361 

lokala niimnder. 60 I riirelseniimnder och 278 bolagsniimnder. Av totalt ca 6.2 

mil.i. skattskyldiga som äsat tes taxering vid 1977 ;lrs taxering granskades ca 

5.1 milj. i lokal niimnd och L'a I.I milj. i siirskild niimnd. Antalet deklarationer 

som behandlades i varje niimnd var i regel I 000 - 2 000. 

3. / ._1 Pri11ciphn/111c1 

Fiir att bl. a. anpassa wxeringsniimndernas arbetspensu m t i 11 den forliingda 

taxeringsperioden l"i.ireslng RS-utredningen i 1974 iirs rapport att antalet 

niimmler skulle minskas till ca I 500. Utredningen förordade mot denna 



Prop. 1977/78:181 63 

hakgrund ocksä att det skulle linnas i huvudsak endast en typ a\· taxerings

niirnnd. 

Dä\'arande departementschefen ansftg det liirnpligt att de mer komplice

rade deklarationerna hehandlades i niimnder med siirskild sakkunskap och 

erfarenhet i rörelsetaxeringsfr[1gor och liknande. Siirskilda taxeringsniimmkr 

borde därför enligt hans mening behällas for de svärare deklarationerna. I 

sådana nlimnder borde granskningsassistenter antingen de var plaL·erade hos 

liinsstyrelsen eller lokal skattemyndighet kunna vara lliredragande. Han 

uttalade samtidigt att den kategori Jeklarationer som skulle hehandlas i 

siirskild niimncl borde kunna minskas. Bl. a. med hiinsyn till förslagen om 

förlii ngning av arbetsperioden och mandatperioden !lir niim nd ledamöterna 

horde enligt hans mening de lokala niimnderna vid ett genomfiiramle av 

reformen kunna avgöra en del av de löntagar- och jordbruksdeklarationer 

som r. n. handliiggs i siirskild niimml och dessutom en del av rörelsedekla

rationerna. Antalet siirskilda niimnder borde diirfi.ir kunna minska n[1got. I 

fräga om det totala antalet niimnder ansäg han det från effektivitetssynpunkt 

men ocksä med hiinsyn till lekrnannainllytandet inte vara liimpligt att 

nedbringa antalet niimnder till I 500. Han förordade i stiillet att distriktsin

dclningen skulle inriktas mot ett totalt antal av 2 000 till 3 000 niimnder. 

3.1.3 RS-proid\/et 

Utredningen föreslår i enlighet med principbeslutet att siirskilda niimnder 

skall finnas k \'<lf iivcn i fonsiittningen vid sidan om de lokala niimndenw. De 

för hela landet gemensamma taxeringsniirnnderna skall ocksä tinnas kvar. 

De siirskilda niimnderna a\'ses liksom f. n. behandla de svårare deklara
tionerna. I överensstiimmelse med depanernentschefens uttalande i I lJ75 ärs 

proposition anser utredningen emellertid att den kategori deklarationer som 

skall föras till siirskild niimnd hiir minska. Dc deklarationer som r. n. 

behandlas av holagsniim nderna föresliis dock iiven i fortsiit tni ngen skola foras 

till siirskild niimnd. Diiremot skall enligt utn.:dningen huvuddelen av de 

deklarationer som r. n. hör till riirelseniimnd i fortsiittningen hehandlas av 

lokal nfö11nd. Endast de mest komplicerade av dessa deklarationer hör 

iiverliimnas till siirskild niimnd. Bl. a. mot denna bakgrund anser utredningen 

att det nuvarande systemet med uppdelning av de siirskilda niimnderna på 

rörelseniimml resp. bolagsniimnd bör slopas. 

Utredningen anser att liinsstyrelserna bör ha frihet att inriitta siirskilda 

n:imndcr iden utstriickning som detta hehövs rör att genomfiira taxeringen pil 

hiista siitt. för den granskning som skall utföras av tjiinstemiin pä liinssty

relscn bör enligt utredningen de siirskilda niimnderna liksom nu kunna 

omfatta distrikt med säviil geografisk indelning som distrikt med funktionell 

indelning. Ett siirsk il t distrikt kan exempel\ is om fot ta alla skattsky Id iga inom 

ett fogderis verksamhetsomrilde som granskas av tjiinstemiin vid liinsstyrelse 

medan ett annat distrikt inom samma liin kan ha hela liinet som verksam-
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hetsonmlde men då endast omfatta vissa grupper av skattskyldiga. Det 

normala bör enligt utredningen vara att huvuddelen av deklarationsmate

rialet pi1 regional nivä granskas i niimnder med geografisk inriktning och att 

kategoriniimnder inriill<l~ bara i de fall diir likfom1igheten vid granskningen 

fordrar detta. 

Ltrcdningen riiresl{1r således att det skall finnas endast en typ av siirskild 

taxeringsniimnd. Sådan niimnd skall enligt utredningens förslag till iindring i 

4 ~ TL besluta om dels andra skattskyldiga iin fysiska personer. dödsbon och 

1;1miljcstiftelser dels f'ysiska personer, dödsbon och familjestiftelser vilkas 

inkomströrhi1\landen iir av "siirskilt" invecklad beskaffenhet. 

U1mansbolagsdeliigare och dennes familjemedlemmar avses i princip bli 

taxerade av samma niimnd som taxerar företaget. Sådana skattskyldiga skall 

s~iledes foras till siirskild niimnd iivcn om deras inkomstförhållanden inte iir 

av siirskilt invecklad beskaffenhet. Möjlighet skall vidare finnas att i andra fall 

av intressegemenskap mellan skattskyldiga l[1ta en och samma taxerings

niimnd verkstiilla taxeringarna av de skattskyldiga. 

Utredningen fiircslår att detta kommer till uttryck i 4 ~ endast genom en 

bestiimmelse om att regeringen rar föreskriva att taxeringsniimnd i annat 

distrikt iin vad som i övrigt följer av paragrafen skall besluta i fråga om 

skattskyldiga som hiir avses. 

Fnligt utredningens beriikningar innebiir dessa fordelningsprinciper att i 

vart fall drygt 500 000 deklarationer behandlas i siirskild niimnd. 

I fråga om den geografiska omfattningen av taxeringsdistrikten föreslår 

utredningen ett par föriindringar. Utredningen anser att det med hiinsyn till 

kommunernas storlek numera inte liingre finns behov av att kunna 
sammansl{1 flera kommuner till ett lokalt taxeringsdistrikt och föreslår att 

föreskriften hiirom slopas. Vidare föreslår utredningen att siirskilt taxerings

distrikt skall fil omfatta högst tolv kommuner. Förslaget i denna del 

motiveras med alt det bör f'innas minst en fortroendevald ledamot i niimnden 

friin varje kommun. 

Utredningen IOreslårockså att det i förtydligande syfte tas in en föreskrift i 

4 ~ om att lokala taxeringsdistrikt inte rnr omfatta samma geografiska 

omr[1de. Även vissa andra redaktionella iindringar föreslås i 4 ~. RI. a. införs 

begreppet "det gemensamma taxeringsdistriktet" som lagteknisk term. 

\'idare llyttas fiireskriften om att liinsstyrelsen i Stockholms liin utser 

gemensam niimnd till 5 ~.Föreskriften om att taxering av gemensam niimnd 

anses ske på siirskild ort och i siirskilt taxeringsdistrikt ersiitts av en foreskrifi 

om att taxering i'ör gemensamt kDmmunalt iindamäl anses ske for beskatt

ning i siirskild kommun. 

L;tredningen föreslår 0L·ks{1 vissa iindringar av 4 ~ som hiinger samman 

med bl. a. utredningens förslag att taxeringsniimmlen i hemonskommuncn 

skall verkstiilla taxering iiven av sädan förviirvsUlla som den skattskyldige 

har i annan kommun. 

Niir det giiller att bestiimma det totala antalet niimnder i den framtida 
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organisationen biir man enligt utredningen siirskilt beakta lekmannainfly

tandet och iinskem{1let att niimndernas verksamhetsområden inte iir så stora 

att lokalkiinnedomen gär förlorad. En annan betydelsefull faktor iir enligt 

utredningen den tid som niimnden kan iigna {1t sammantriiden. Sammantrii

destiden beror i sin tur på hur stor andel av deklarationsmaterialet som 

behöver föredras vid nämndens sammantriiden samt hur många deklara

tioner niimnden hinner behandla pä ett sammantriide. 

Det slutliga antalet taxeringsniimnder i den nya organisationen samt deras 

fördelning mellan olika liin anser sig utredningen inte ha anledning all ange. 

Linsstyrclserna bör i stiillet, med beaktande av de krav pä lekmannainfly

tande, lokalkiinnedom och specialistkompetens som utredningen har redo

visat, bestiimma antalet nämnder med hänsyn till den minskning av antalet 

frfo nuvarande ca 5 000 till 2 000-3 000 som riksdagen har beslutat om. 

Utredningen anser att liinsstyrelsen skall fatta beslut om indelningen i 

distrikt och om de siirskilda niimndernas verksamhetsomr~1den för tre år i 

laget och föresli'ir att 5 ~ iindras i enlighet hiirmed. Det iir enligt utredningen 

viktigt att denna huvudprincip uppriitth{11ls, bl. a. för all kommunl"ullmiiktigc 

skall ha garanti for att den organisation som de viiljer ledamöter till ocksä 

består under mandatperioden. Utredningen föreslår dock all Wnsstyrelsen 

under treårsperioden tar besluta om nytt taxeringsdistrikt om det iir påkallat 

med hiinsyn till iindringar i bcfolkningsunderlaget eller annan diirmed 

jiimf'örlig grund. 

3.1.4 Rc111issy11ra11de11a 

Samtliga remissinstanscr som har yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget all 

det skall finnas entht~t en typ av siirskild niimnd. Diiremot motsätter sig det 
h<.!ll ö\·erviigande antalet av dessa instanser fiir~laget att endast deklarationer 
av ''siirskilt" invecklad beskaffenhet skall kunna hiinfiiras till siirskild 

niimnd. En sädan ordning skulle enligt mänga remissinstansers uppfattning 

utesluta möjligheten att inrätta siirskild niimnd f'ör sådana 

deklarationer som skall granskas av lokal skattemyn
dighet. 

Nägra remissinstanser iir av den uppfattningen all samtliga skattskyldiga 

som r. n. taxem~ av siirskild niimnd iiven i den nya organisationen börtaxeras 

av sadan niimnd. Hit hör lä11sstrre/s1'11 i S1ockho/111s län. Linsstyrclsen anser 

att det ~ir uteslutet att taxeringsniimndsnrdforandena i de lokala niimnderna 

skall kunna ges tillriicklig kompetens fiir taxering av rörelseidkare. Om de 

lokala n~imnderna nödgas behandla de komplicerade deklarationerna skulle 

diirför i stort sell endast den granskande tj~instemannen kunna triinga in i de 

ekonomiska och taxeringstekniska frågorna. Man skulle då enligt liinssty

relsen med fog kunna tala om en 1jiinstemannataxering i stiillet för den 

avsedda ordningen med tjiinstemannagranskning och bibehållande av 

taxeringen i niimnderna. Endast för de siirskilda niimnderna blir det enligt 

5 Riksdagen 1977 I 7R. 1 sam/. Nr 181 
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liinsstyrelsen möjligt att utse ordförande och lckmiin med den bakgrund och 

specialkunskap som kriivs for att fatta beslut i fräga om de kompliL·crade 

deklarationerna. Bibehålls och ut vecki<L~ de siirskilda niimnderna kommer 

reformen som hinsstyrelsen ser det att möjliggöra att mt.Xlhorgarinllytamlct 
fördjup<L~ och effektiviseras. Tjiinstemannagranskningen ästadkommer dä 

ett biittre och siikrare beslutsunderlag för personer som har kiinnedom om 
sakområdet och problemen diir. Uinsstyrelsen pekar också pä att bransch

granskning underliittas om de siirskilda niimnderna bibehålls i nuvarande 

omfattning. 
Även läns.1·1yr('/.sen i Kron11he1xs län uttalar sig i denna riktning. Linssty

relsen anser att det för varje kommun hör finnas en eller llera siirskilda 

niimnder for taxering av samtliga rörelseidkare och juridiska personer inom 

kommunen. En utspridning av rörelsedeklarationer till samtliga taxerings
nämnder kan enligt liinsstyrelsens mening ime med röra någon standardhöj
ning eller friimja likformig taxering. För denna uppfaltning talar enligt 

länsstyrelsen pä ett avgörande siitt det förhållandet att det inte finns 

möjligheter att rekrytera ordförande med kompetens for rörelsetaxering till 

alla niimnder. Liknande synpunkterpä behovet av siirskilda niimnder pä lokal 
nivå framförs av länsstyrelsen i Skarahorgs län. 

l.änss~1.,.else11 i Kalmar län förordar också att möjlighet ges att hehälla 

nuvarande särskilda niimnder. Linsstyrclsen anser hl. a. att utredningens 

förslag på ett olyckligt sätt låser möjligheterna att anpassa organisationen 

med hänsyn till varje liins speciella f<irutsiittningar. Liinsstyrel\1'11 i Malmiihus 

län. som delar utredningens principiella instiillning i fråga om distrikt och 
verksamhetsområden, betonar också att det kan kriivas skilda liisningar i 
olika !lin beroende pä liinets struktur. sammansiittningen av de skattskyldiga 
och tillgången till personal. 

Liinsstyrcls<'n i Göteho1;~s och Bohuslän vill ocksä ha kvar möjligheten att 
inrföta särskild nlimml på lokal nivå. Enligt liinsstyrelsens mening hör 
hestiimmelserna utformas så att de blir så flexibla som möjligt. Ett tilliigg bör 

diirlor ske, vilket gör det möjligt for skattechefen att liimna ytterligare 
anvisningar om vilka deklarationer som bör tillföras sHrskild niimml. Man hör 

enligt länsstyrelsen t. ex. kunna iindra granskningsinriktning och intensitet 

rr:rn ett år till ett annat genom att till siirskild nlimnd föra samman 

skattskyldiga av viss kategori eller bransch. Det skulle vara olyckligt om 

organisationen hlev så stel, att skattechefen inte kan vidta iindringar i 

dispositionerna från ar till är. Linsstyrelscn tar vidare upp utredningens 

förslag att regeringen skall iiga föreskriva att taxeringsniimnd i annat 

taxeringsdistrikt iin som följer av de föreslagna reglerna skall iiga besluta 
avseende vissa slag av skattskyldiga. Med hiinsyn till att systemet skall vara 

flexibelt och kunna anpassas till vad som biist friimjar en effektiv taxering 

anser Iiinsstyrelscn att befogenheten bör tillkomma skattechefen i resp. liin. 
Att Wgga en bestiimmelse av ifrågavarande slag pä regeringsnivå synes inte 

iinda må Isen I igt. 
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l.iinsstyrelscn i Siidcrmanlancls län framh[1ller att det iir befogat med hiinsyn 
till den person- och lokalkUnnedom som lokala niimndlcJamöter pi\ lands
bygden och på mindre orter i regel besitter. att l<lta deklarationer för mindre 
rörelser och jordbruk behandlas av lokala niimnder i sådana områden. Niir det 
diiremot giiller större stii<..ler och andra större tiitorter menar liinsstyrelsen alt 
person- och lokalkiinnedom av förklarliga skiil inte kan uppriittht1llas på 

samma siitt i niimnderna. I vart fall kan delta enligt liinsstyrelsen tillgodoses 

lika vill i en siirsk ild niimnd som i en lokal niimnd. Linsstyrelsen anser diirför 
att det finns sakliga skiil för att bibehalla siirskilda niimnder för lokalt 

granskade rörelsedeklarationer inom större tiitorter. Linsstyrelsen påpekar 

vidare att utredningens forslag ur administrativ synvinkel fär nera negativa 
effekter för de lokala skattemyndigheterna. I den utbyggda organisationen 

kan varje handliiggare beriiknas få bitriida ca 4-5 niimnder. Detta fiirutsiitter 
då en uppdelning av deklarationsmaterialet helt efter geografiska grunder. 

Om materialet struktureras på annat siitt - exempelvis branschvis - för att 

granskningen skall kunna bedrivas effoktivare. kommer nackdelarna med en 
spridning av rörelsedeklarationerna på ett stort antal lokala niimndcr åter i 
dagen. I praktiken kommer branschgranskning på lokal nivå diirrör knappast 

all bli möjlig med den av utredningen föreslagna niimndorganisationen. Med 

hiinsyn till att det i dagsliiget finns en organisation med väl rungerandc 

rörelse- och bolagsniimndcr skulle det enligt liinsstyrclsens mening vara en 

stor fördel om man efter vissa sammanslagningar kunde låta dessa kvarstå i 
den nya organisationen. För att uppnå en likformig behandling av jiimförbara 

kategorier av rörelseidkare. synes det vara en liimplig lösning att samma 

siirskilda niimnd behandlar s:'tviil lokalt som regionalt granskade rörelsede

klarationer inom cl\ visst geografiskt område. Olika varianter hör emellertid 
kunna komma i fråga. 

Uinsstyrclsen i Östl'!"giitlands län anser att ncra allvarliga nackdelar 
uppkommer om siirsk ild niinmd inte rnr inriillas på lokal nivå. Liinsstyrelscn 
pekar hl. a. på att varje lokal niimnd fär nera föredragande och att de 
tjiinstcmiin som granskar mera invecklade deklarationer fär vara förcdra
gamlc i mtinga lokala niimnder, vid branschgranskning i regel i samtliga 
lokala niimndcr inom el\ fögderi. 

Även från flera andra hall understryks på liknande grunder vikten av all 
siirskilda niimndcr ock sa i den nya organisationen kan inriillas på lokal nivå. 
Det giiller l. ex. länsstyrelserna i Hallands. Viirmlamls och Kopparherg.\ liin 

\samt lokala skattc111y11tliglwtema i Giitehorgs och Skih•de jiigderier och 

Föreningrn Sl'eriges ta.wringsrcrison'r. Liinsstyrclsl'ma i Gotlands. Kristian

stads. Västernorrlands. Jämtlands och Viisterbottem län anser att denna 

möjlighet bör finnas i vart fall iivcrgångsvis. 

Liinss~1·rl'lscn i lliorrhottens liin anser all det inte bör finnas något hinder mot 

all låta lokala taxcringsdistrikt ''överlappa" varandra. Enligt liinsstyrelsens 

mening skulle en sådan möjlighet tvärtom vara viirdefull vid branschgransk

ning på lokal nivä. Även länsstyrelsen i Afalmiihus liin uttalar sig i samma 

riktning. 
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Förslaget att siirskilt taxeringsdistrikt skall J'ä 

omfatta högst tolv kommuner harmötterinringarfränbl.a.tre 

av de J'yra liinsstyrelscr som direkt beriirs av förslaget, niimligen lti11.\S/yrel

sema i S1ock./111lm.-;, AJalmii/111s och Norrho111•11s liin. 

l.ä11s.1·11·rcf11•11 i S111ckh11l111.1 liin mntsiitter sig l'örslaget. Liinsstyrclsen anser 

att stora aktiebolag och ekonomiska föreningar liksom stil'telser och ideella 

föreningarhiir taxeras av specialniimnder som omfattar hela liinet. För sådana 

juridiska personer kan det enligt Wnsstyrelsen mera siilla n vara rråga om att 

person- och lokalkiinnedom Merlinns blott inom viss kommun. Likartade 

betingelser giiller vidare enligt liinsstyrclsens mening vid taxering av 

fämansbolag och deras deliigare. I liir har bolagen ofta sitt siite i en kommun 

medan deliigarna iir bosatta i andra. Liinsstyrelsen Ur av den uppfattningen att 

inriillandet av specialniimnder men ocksä avs. k. hranschniimnder i regel 

rörutsiiller att distriktet omfattar hela liinet. Liinsstyrelsen vill diirfor ha kvar 

denna möjlighet. 

Anta I e t taxerings n ii m n de r som hiir finnas i den nya organisa

tionen har diskuterats av t1era remissinstanser. 

l.iinsstyrelsema iStockhol111s samt Giitehorgs och Ho/111.1 /i/11 anser att antalet i 

varje fall inte biir siittas liigre iin 3 000 och framhåller att endast genom ett 

stort antal niimnder medges en samhiillelig forankring och decentralisering 

av beslutsfattandet. TOR ~ir av samma uppfattning och påpekar vidare hl. a. 

att en ytterligare minskning av antalet niimnder medmr risk för all 

lckmannaint1ytandet urholkas genom att niimnderna inte fi\r tillriicklig tid J'i.ir 

att bedöma ärendena. Även lokala ska//1'my11d~i:hetm i Afalmii.fiigcll'l'i och 

Fiire11i11gc11 Sr<'l'igcs ,liigderichekr förordar att man inriktar sig på ca 3 000 
niimnder i den nya organisationen. 

Lokala skattemyndiglwtrn i Ciii1chm;i:sfiigdNi påpekar att m;'llsiittningen i sig 

inte bör vara att minska antalet niimnder utan att minskningen fiiljer av hl. a. 

J'i.irliingningen av taxeringsperioden och ordförandens behörighet att ensam 

fatta vissa beslut. 

Förslaget att d is t rikt sin de I n ingen ska 11 g ii 11 a J'ö r en 
t re~1rsperiod har kritiserats av n[1gra remissinstanscr. 

Lii11.1·.1·1rrdsc11 i Malmiihus liin uppfattar undantaget fri\n huvudregeln s[1 att 

liinsstyrelscn lir oförhindrad att inom treårsperioden fiirordna om nya 

siirskilda taxeringsniimndcr om detta iir liimpligt. ;\r avsikten [1 andra sidan 

att nya sådana niimnder får inriittas endast om det behövs med hiinsyn till 

"iindringar i hefolkningsunderlaget eller annan diirmed .iiimfiirlig grund" 

anser liinsstyrelsen att man alltli.ir mycket heskurit miijligheterna att anpassa 

organisationen till nya granskningsomrädcn. Lii11ss1yrl'lwma i Uppsala samt 

Ciii1eh111;i:s och Bo/111.1 liin anser nekS:t att det måste rinnas möjligheter att 

inriitta nya taxeringsdistrikt under treårsperioden i andra fall iin de som 

utredningen avsett. 
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3./.5 S1a1s111ak1emas lws/111 rid /976/77 tirs riks111<J1e 

Jag har i prop. 1976177: 138 redogjort for min p1incipiella instiillning till 

l'rågan om fordelningen av deklarationsmaterialet mellan lokal och siirskild 

niimnd. Mina stiillningstaganden i propositionen kan sammanl~1ttas på 

llilja nde siit t. 

Siirskilda taxeringsniimnder bör behållas for de svärare deklarationerna 

men de lokala niimnderna bör kunna avgöra en del av de löntagar-,jurdbruks

och rörelsedeklarationer som nu handliiggs i siirskild niimnd. Antalet 

siirskilda niimnder bör diirllir kunna minska n[1got. Endast en typ av siirskild 

niimml skall linnas. Siirskilda niimnder bör kunna inriitt~Ls for deklarationer 

som granskas hos lokal skattemyndighet. En viss specialisering av taxerings

niimnderna iiven i fr[1ga om sädana rörelseidkare m. Il. som skall granskas pä 

lokal nivii iir stllunda liimplig. l.iinsstyrelscrna biir - inom ramen för dessa 

allmiinna fiirdelningsprinciper - ges riitt rria hiinder att fördela det ifrägava

rande deklarationsmaterialet mellan lokala och siirskilda niimnder. De 

niirmare tliresk rifter som bL'hövs bör tas in i t:1xeringsk ungörclsen f 1957:513) 
TK. J\ vsikten iir att regleringen skall ge liinsstyrelserna miijlighet att ta 

hiinsyn till speciella förhållanden inom liinet, i fräga om bl. a. deklarations

materialets struktur, organisation av granskningen och miijligheterna 'att 

rekrytera liimpliga taxeringsniimndsordförande. 

Mina stiillningstaganden mynnade ut i förslag till iindringar i 4 ~ TL for att 

möjliggöra en biittre anpassning av granskningsorganisationen vid 1978 ttrs 
taxering till den kommande ordningen. förslaget har godtagits av riksdagen 

!Skll 1976177:49, SFS 1977:416). Ändringen innebiir att regeringen eller den 

myndighet regeringen bestiimmer rnr föreskriva om indelning i taxeringsdis

lrikt och taxeringsniimnds verksamhetsområde med avvikelse frän vad som 

eljest giiller enligt 4 ~. Sådana föreskrifter har meddelats i 3 ~ TK 1SFS 
1977:7.171. 

3.2 Taxeringsnämndens leda111iiter 111. 111. 

3 . .!. l N111·ara1uli' ordning 

Ordforande i taxeringsniimnd tlirordnas av liinsstyn.:lsen. hirordnandet 

giillcr for ett taxcringsär och meddelas senast den 30 november [tret före 
laxerings<lret. För riirelseniimnd skall liinsstyrelsen vidare förordna en eller 

flera taxeringsinspektörer att bitriida niimnden. Taxcringsinspektör rår också 

förordnas for bolagsniimnd. 1 taxeringsniimnd for vilken inspektiir inte har 

tl.irordnats utser Wnsstyrelsen vidare ett-tre kronoombud (6 ~ I och 2 mom. 

TLJ. 
Fr. o. m. 1978 ärs taxering giiller enligt till~igg till 6 ~ I och 2 mom. att 

kronoombud resp. taxeringsinspektör cj behöver utses niir t.iiinsteman hos 

liinsstyrelsc eller lokal skattemyndighet iir föredragande i niimnden \pmp. 

1976177:138, SkU 1976177:49, SFS 1977:416). 
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Ordfiirandena och kronoombuden iir i princip lekmiin. Det iir dock vanligt 

att tjiinstemiin vid skatteförvaltningen har sädana uppdrag som bisyssla. 

Taxeringsinspektörerna iir tjiinstemiin vid liinsstyrelserna och deras uppdrag 

ingår således som en del i tjiinsten. Oe iir placerade dels vid liinsstyrelsernas 

revisionsenheter. dels vid vissa större lokala skattemyndigheter diir de bildar 

de s. k. taxeringsinspektörsgrupperna. Taxeringsinspektiirerna iir till skillnad 

fr[rn kronoombuden inte ledamöter av niimnden. 

Taxeringsniimndens övriga ledamöter utses genom val under december 

mänad i1ret före taxeringsåret. Mandatperioden fiir de mnroendevalda 

ledamöterna iir I i ksom för ordfiirandena ett är. Valet förriitt<Ls i regel av 

kommunfullmiiktige. I bolagsniimnd forriittas dock valet av landstingskom

munens forvaltningsutskott om mer iin en kommun ingär id istriktet. A ntalct 

ledamöter i lokal niimnd skall vara minst tre och högst åtta. I rörelseniimnd 

for dock högst tolv ledamöter viilj<LS. I sådan niimnd skall minst en ledamot 

viiljas for varje kommun. Antalet ledamöter bestiims i princip av dem på vilka 

valet ankommer. Om ledamöterna skall viiljas av skilda organ skall dock 

liinsstyrelsen bestiimma antalet ltxlam(iter och ange hur mänga av dem som 

skall viiljas av varje organ. För varje ledamot skall utses en suppleant (6 ~ 3 
mom. TLJ. 

Några siirskilda bestiimmelser om valmetoden har inte meddelats. Det 

innebiir att utgängen bestiims genom enkel röstövervikt, dvs. enligt majori

tetsvalsmetoden. 

Till ledamöter och suppleanter i taxeringsniimnd skall utses redliga OL'h 

allmiint aktade personer. som kan antas besitta nödig insikt och erfarenhet. 
Kommun fi'lr viilja endast den. som iir mantalsskriven inom kommunen, och 

landstingskommuns förvaltningsutskott endast den, som iir mantalsskriven 

inom taxeringsdistriktet. Vid val av ledamöter och suppleanter i lokal 

taxeringsniimnd skall tillses. att kiinnedom om olika grupper av skattskyldiga 

inom distriktet och om distriktets olika delar om möjligt kommer att finnas 

inom niimnden. Till ledamöter och suppleanter i siirskild taxeringsniimnd 

skall utses personer, som besitter siirskild insikt och erfarenhet i de 

taxeringsfrägor, som ankommer pa niimnden. Diirjiimte bör tillses. att 

kiinnedom sa vitt möjligt kommer att li nnas om olika delar avd istri ktet ( 13 ~ I 
mom.). 

Den som fyllt sextio är far avsiiga sig uppdrag att vara ledamot eller 

suppleant. I övrigt får inte nägon avsiiga sig sädant uppdrag om han inte 

uppger hinder. som godkiints av den som utsett honom ( 13 ~ 2 mom.l. 

Till ledamot eller suppleant kan endast svensk medborgare utses. Sädant 

uppdrag för inte utövas av den. som iir omyndig eller i konk urstillständ ( 13 ~ 3 
mom.). 

Kommer ledamot eller suppleant efter det att han utsetts i den stiillning, att 

han inte Hingre iir behörig att utöva uppdraget, skall han omedelbart rräntriida 

detsamma (13 ~ 4 mom.). 

Av Hinsstyrelsc meddelat förordnande s[1som ordl'iirande eller ledamot i 
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taxcringsniimnd fär iltcrkallas niir synnerliga skiil llircligger. A vgär ledamot 

cllt:r suppleant innan ljiinstgöringstidens slut skall eftertriidare till honom för 

den [tterst[iende tiden utses i den ordning, som giillt betriilfande den avgångne 

I 14 ~ I mom.). 

Uteblir vald ledamot i taxeringsniimnd från sammantriide och linns inte 

suppleant for tillnillet att tillgå. far niimnden, om det erfordras. inkalla annan 

till ledamot valbar person 114 ~ 2 mom.). 

Iksviir över val av ledamöter och suppleanter i taxeringsniimnd för anföras 

hos liinsstyrelsen inom tre veckor efter valets förriittande. I övrigt giiller om 

vals överklagande i tilliimpliga delar vad i kommunallagen ( 1977: 179) iir 

föreskrivet om besviir iiver beslut av kommunfullmiiktige. Finner liinssty

relscn efter besdr anledning fiirordna om nytt val på grund av att kiinnedom 

om olika grupper av skattskyldiga inte blivit lliretriidd enligt 13 ~ I mom. får 

Unsstyrclsen llireskriva hur många ledamöter som skall viiljas !lir varje 

grupp. Överklagas det diireftcr företagna valet och finner Hinsstyrelsen att det 

inte bör faststiillas rnr liinsstyrclsen utse ledamöter i niimnden. Över 

liinsstyrelsens beslut li\r klagan inte föras 16 ~ 4 mom.). 

3.l.~1 Pri11cipl1C'sll//cl 

RS-utredningen fiireslog bl. a. att kronoombud inte liingre skulle utses. att 

antalet fbrtrocndevalda ledamöter skulle vara minst fem mot nuvarande tre 

och att mandatperioden 11.ir dessa ledamöter skulle förl:ingas från ett till tre 

är. 
Departementschefen ansäg att förslagen var iindamålsenliga och lxirde 

genomföras. Riksdagen beslöt i enlighet hiirmed. 

3 .~1 . 3 RS-pr11/elae1 

A!a11clat11eriod/iir orcl/iiranclm 111. 111. 

Utredningen anser att mandat t iden för taxeringsniimndens ordfö

rande bör vara densamma som för övriga ledamöter och föreslår sälunda att 

iiven mandattiden för ordföranden fi:irfangs från ett till tre år. 

Den förliingda taxeringspcrioden och det utökade beslutsområdet for 

taxeringsniimnd medför enligt utredningens mening uppenbara risker för att 

ordförande exempelvis pä grund av semester eller sjukdom inte finns 

tillgiinglig niir taxeringsniimml skall behandla ett brådskande iirende. Utred

ningen anser det diirfor liimpligt att liinsstyrelsen får möjlighet att utse 

ers ii t ta re for ordförande vid sådana tillfallen och foreslär att en bestiim

mclse hiirom införs i 6 ~ TL. 
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J.:ro1100111h11cl och wseri11gsi11.\j){'kfiir 

Kronoombud ol'11 taxeringsinspektiir skall enligt principbeslutet inte linnas 

1 den nya organisationen. I enlighet hiirmed foresl<lr utredningen att 

foreskril"tcrna i 6 ~ I och 2 mom. om förordnande av sfalana l'unktioniirer 

slopas. 

Val m· lccla 111ii1cr 

Mandattiden fiir de l'örtroendevalda ledamöterna i 

taxerings n ii m n d foreslå~ enligt principbeslutet bli tre är mot f. n. ett ttr. 
I hirigenom uppnäs, p[1pd.ar utredningen, överensstiimmelse med vad som i 

regel giiller för val av ledamöter till kommunala niimnder. Valet skall enligt 

utredningens forslag ske i anslutning till de allmiinna valen av kommunfull

miiktige och giilla rr. o. m. den I januari {iret efter det {lr då allmiinna val av 

kommunJ'ullmiiktige iigt rum. Utredningen föresl[tr vidare att komplette

ringsval under löpande mandattid skall hällas om liinsstyrelsen beslutar att 

antalet ledamöter skall ökas eller att ny taxeringsniimnd skall inriittas. De nya 

foreskrifterna skall enligt förslaget tas in i 6 ~ I mom. TL. 

Niirdet giiller an ta I e t J'ii rt roe n de va Ida leda möte ranser utred

ningen att ett högsta antal av ~Illa ledamöter - som 11.)reslogs i 1974 [1rs rapport 

- iir för litet for att man i de siirskilda niimnderna skall kunna tillgodose 

kraven p~\ iikat lekmannainil)'tande oen lokalbnnedom. Utredningen 

föres lär diirför att antalet ledamöter i de siirskilda niimnderna skall vara högst 

tolv. 
Va I av 1 eda m ii ter mrriittas f. n. av kommunfullmiiktige eller, såvitt 

giiller bnlagsniimnd vars distrikt omfattar mer iin en kommun. av landstings

kommuns förvaltningsutskott. I det nya systemet skall det enligt utred

ningens förslag finnas end<L~t ett slags siirskild taxeringsniimnd. Utredningen 

anser att val av ledamöter i fortsiittningen hör ske plt samma s;in för lokal och 
siirskild niimnd. Ökat lekrnannainllytande tillgodoses enligt utredningens 

uppf~tttning biist nm ledamöterna viiljs av vederbörande kommunJ'ullmiik

tige. 

Utredningen föresl[ir diirfor alt varje kommun som ing{1r i taxeringsdis

triktet skall utse ledamöter i niimnden och att landstingskommuns 

medverkan vid val av ledamöter slopas. Val av ledamöter till gemensam 

taxeringsniimnd skall liksom f. n. ombesörjas av fullmiiktige i Stockholms 

kommun. Enligt J(irslaget skall s[1lunda varje kommun utse minst en 

ledamot. Flirslaget innebiir, som tidigare har niimnts, att s~irskilt taxerings

distrikt kan omfatta högst tolv kommuner. Om liinsstyrelse önskar inriitta 

siirskild taxeringsniimnd för taxering av skattskyldiga i viss hransch i liin som 

omfattar mer ~in tolv kommuner m~1ste d~irför t vä elkr !lera s~1dana n~imnder 

inrättas. Utredningen iir medveten om att det i och för sig kan finnas 

önskemål om att alla skauskyldiga i viss hransl'11 inom ett hin skall kunna 
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ta.\er
0

as i en enda n~imnd. Enligt utredningens uppl;1ttning fftr man emellertid 

inte ell på lokalkiinnedom grundat lekmannainllytande om inte alla 

kommuner representeras i niimmkn. Uinets struktur och andra omstiindig

heter kan vidare innehiira högst .skiftande villknr rör bransd1en i olika delar av 

liinet. Utredningen ll:irutsiitter all mredraganden llch ordförande har erfor

derliga kunskaper p<'\ sakomrtidet och hranschkiinnedom. De förtroendevalda 

ledamöternas kiinnedom p[1 det lokala planet 0111 de skattskyldigas situation 

och miljö iir diirför enligt utredningen siirskilt viirdefull, cl'tersllm den 

kumplcllerar underlaget fiir ta.\cringen. 

Utredningen fiireslär vidare all regler införs om riill att pi1kalla proportio

nellt val. 

De hiir berörda besliimmelserna om val av ledamiitL'r .~kall enligt forslagcl 

tas in i 6 ~ 3 mom. 

1 'a/harhers- och lli'hiin).!,hl'rsril/kor 111. 111. 

I 13 ~ I mom. TL l'öreskrivs vissa allmiinna kompetenskrav förordf(irande 

och iivriga ledamöter och suppleanter i ta.\eringsniimnd. Till sädana runk

tioniirer skall sillunda utses redliga och allmiint aktade personer som kan 

antas besitta nödig insikt och erfarenhet. Till ledamöter och suppleanter i 

siirskild ta.\eringsniimnd skall utses personer som besitter siirskild insikt och 

erfarenhet i ta.\eringsf'rägor som ankommer p~i niimnden. Utredningen 

l'örcsl[ir all samma krav i fonsiittningen skall stiillas pä ledamöter i llikal och 

siirskild niimnd niimligen att de kan antas hesitta erl'orderlig insikt i de 

beskattningsfrägor som ankommer pä niimnden. 

Ltredningen framhåller vidare att ledamot eller suppleant i taxerings

niimnd f. n. torde vara oförhindrad att fullgöra sitt uppdrag iiven om han for 

t;1xerings{1ret blivit mantalsskriv.:n i annan ko111111un. Det kan llircfalla 

tveksamt om en s{1dan tilWmpning av bestiimmelserna iiverensstiimmer med 

det grundliiggande kravet p<i ledamotens anknytning till kommunen. för en 

treitrig mandatperilld anser utredningen en motsvarande riittstilliimpning hli 

direkt oliimplig. Ltredningen päpekar att enligt kommunallagen skall 

kommunfullmiiktig eller suppleant omedelbart l'r[111triida sitt uppdrag om han 
inte liingre iir kyrkobokförd i kommunen. Utredningen anser av praktiska 

skiil det dock inte liimpligt att införa motsvarande regler !lir ledamot eller 

suppleant i ta.\eringsniimnd. En anknytning till mantalsskrivningen fftranses 

vara biittre. 

l;tredningen föreslt1r sidunda att ett uuryckligl fi_irbud in fors i IJ ~ 3 mom. 

fiir ledamot eller suppleant i ta.\eringsniimnd att utöva sitt uppdrag om han 

l'iir ta.\eringsår under mandatperioden blivit mantalsskriven i annan 

kommun iin den diir han valts. P{1 grund av bestiimmelsen i 4 mom. blir han i 

sädant fall skyldig all frantriida uppdraget. Förbudet kommer Ol:ks[1 att giilla 

siidan ledamot eller suppleant i siirskild ta.\eringsniimnd som for ta.\eringS:ir 

under mandatperioden blivit mantalsskriven i annan kommun iin den, diir 
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han valts. ~in:n om båda dessa kommuner hiir till samma siirskilda 

t~1.xeringsdistrikt. Kravet i 6 ~ 2 mnm. i dess l\ireslagna lydelse att minst en 

ledamot skall i <irskild taxeringsniimnd v~il.ias för va1je kommun i taxerings

distriktet. motiverar all ledamoten eller suppleanten dessa l~tll skall 

fråntr~ida sitt uppdrag. 

Ltredningen tar vidare upp fdgan om man iiven i fortsiitt

n i n g e n h ö r g e t a x e r i n g s t .i ii n s t e m ~i n u p p d r a g s o m t a x e -
rings n ii 111 n d so r d f ii rand e. Ctredningen papekar all det mot L'n 

;;.itdan ordning ofta an fors att den kan skapa .iiivssituationer och L'n allmiin 

inisstrn hos de skattskyldiga betriilfande den opartiska handliiggningen a\' 

deras bes\"iirsiirenden. 

Utredningen konstaterar att jiivsfr[1gorna i princip inte iir n:1got speL·ilikt 

problem för taxeringsl'unktioniirer. Uppkllmmer en j~ivssituation skall funk

tillniiren i fr:1ga enligt vanliga regler a\·stä fri1n att handliigga iirendet. 

En I igt ut redningens mening iir det emellertid angcl:iget at 1 de skal tskyld iga 

har lonroende for taxeringsfunktioniirernas handliiggning av de skattskyl

digas taxeringsiirenden. Utredningen anser att det frfo denna synpunkt kan 

vara mindre liimpligt att taxeringstjiinstemiin fungerar som ordrörande. Flera 

omstiindigheter talar dock enligt utredningens mening mot att infora ett 

generl'llt förbud l(ir tjiinstemiin inom skatteadministrationen att vara ordflj

rande. Utredningen pekar hiir pil bl. a. kraven pä ökade kunskaper hos 

ordforandena i den nya organisationen och på de svärigheter som redan r. n. 

rinns att rekrytera kunniga ordforande utanför ska11eadministra1ionen. 

Vidare framhäller utredningen att ordfiirandeuppdragen iir viirdclulla för 

tjiinstl'miinnen friin utbildningssynpunkt. Utredningen erinrar oci-sä i della 

sammanhang om all tidigare förbud för vissa taxcringstjiinstemiin all inneha 

uppdrag som taxeringsniimndsordförandc successivt tagits bort. 

lJtredningcn anser all bisyssleförbudct i 13 ~ statstjiinstemannalagen 

t numera 6 kap. I ~ lagen om olle ml ig anstiil I ni ng) biir utgöra till riick Jig garant i 

flir att tjiinstcman inte ges uppdrag som ordlörandc om det in nebiir risk !lir att 
förtroendet !lir hans opartiskhet i tjiinsteutiivningen minskar. Utredningen 

framh[liler all liinsstyrelserna måste iigna denna fräga siirskild uppmiirksam

het. Enligt utredningens mening iir det uppenbart att e.xempelvis skattecher. 

taxeringsdirektör och re\·isionsdirektör med hiinsyn till deras lunktioner inte 

bör komma i frftga för uppdrag som ordförande. 

3J./ Re111i.\\111ra11d1·11a 

,\/afl(/a1pcriod/iir ord/iira11cll'11 111. 111. 

f'örslagct all mandatperioden for ordföranden skall förliingas fr;in 

ett till trc är liimnas utan erinran av llertalet remissinstanser. Flera 

remissinstm1ser stiiller sig emellertid tveksamm;1 till eller avstyrker forsla

get. 
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TOR iir av den bestiimda uppfattningen att en utökning av mandattiden till 

tre {1r i kombination med all ordforanden blir engagerad hela {1ret kommer all 

avseviirt hiimma rekryteringen av ordlörandcn. Det linns sitlunda enligt TOR 
anledning anta att mänga kommer att kiinna tvekan in for att binda sig för en 
sä lång period som tre år bl. a. med hiinsyn till att uppdraget iir ett 

fritiusamete. TOR anser diirfiir att oruforande iiVl:n i fortsiittningen bör 

forord nas för ett är i taget. 
Lii11sstyre/.\e11 i Väs1111a11la11cls lii11 anser att frttgan om llirliingning av 

mandattiden för taxeringsniimndsurdförande bör niirmare i.iverviig<LS. Det 

torue enligt liinsstyrelscn gå liittare att fit duktiga funktioniirer om de inte 
behöver binda sig för mer iin ett är ttt gängen. Om n;'1gon funktioniir skulle 

visa sig vara mindre Wmplig iir det lJL'kså enklare att inte förordna honom på 

nytt än att fränta honom förordnandet. Det kan vidare, päpekar liinsstyrelscn, 
av flera skiil vara liimpligt ;1tt låta en funktioniir byta taxeringsdistrikt. Ett 

betydande antal taxcringsfunktioniirer torde iiven i lien nya organisationen 

utgöras av pensionärer. för dem iir treårig mandattiu många g[111ger 

oliimplig. 

Liknande synpunkter anförs av lii11s.11rrelsema i Öste1giirla11cls. Jii11kiipi11gs 

och 5.'karaborgs län samt lokala ska11e111rnc/ighetcrna i Skiircle och Skara. lokala 

ska11e111rncligll<'ll'ma i ÖstNgiiilands och Afal111ii/111s län. 

Även förslaget att liinsstyrclsen vid förfall for ordfOranden skall ha riitt att 

förordna ersättare fi.ir denne liimnas utan erinran av llertalct remissin

stanser. Flera remissinstanser förordar dock att fdgan om ersiitt;irc löses på 
annat siitt. 

TOR anser sålunda att ersiittare bör förordnas samtidigt meu att ordförande 

IOrordnas och att ersiittaren bör vara knuten till viss eller vissa ordförande. 

Ersiittaren bör enligt TOR niirvara vid taxeringsniimndens l"örsta samman
triide och ha rällighet att niirvara vid i.Jvriga sammantriitkn i sylic att fä 

kontinuitet i taxeringsniimndens arbete vid förfall for ordrörande. 
Även lä11s.1·zrrl'lsen i S1ockhol111s län. lokala skatte111y11d(~hctema i I dstcrds. 

l"ishr och M1111kl'ilal samt Fiire11i11gc·11 Srcriges .fiigdl'ririii11s1c111ii11 anser att 

ersiittare bör förordnas i samtliga niimnder samtidigt som ordllirande 
utses. 

Lokala skattl'111y11dighcrl'11 i :\fal111ii anser också atl liinsstyrelscn redan från 

början biir förordna ersiittare för ordföranden. Säviil den ordinarie ordlur

anden som ersiittaren har då möjlighet att i samr~tu planera uppliiggning av 

arbetet, inplanering av ledighet m. m. Enligt myndigheten bör man inte 

11.irordna en personlig ersiittare fi.ir varje ordförande utan i stiillet biir lör hela 

taxcringsperioden utses nägrn crsiittarc för ordförandena i ett större antal 

niimnder. Liknande synpunkter anll:irs av övriga lokala ska11c111rndighcter i 

Mal111iihus ki11. 

Lokala ska11e111y11clighetema i Srockl111lm\ samt Giirebcn:!!,s och Rohus /iin 

anser att taxcringsniimnden biir kunna inom sig utse ledamot att mra ordet 
vid förfall för ordföranden och föresfö att besliimmelserna i 62 ~ iindras i 

enlighet hiirmcd. 
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hil m i<'ciumiirer 

Förslaget att antalet förtroendevalda ledamöter i s~irsk:ld 

niimnd fftr vara högst tolv till antalet kritiseras av nägra remissinstanser. 

Enligt ka111marrii111•11 i (iiitl'hmx ~ir detta alltl'iir 111änga leda111iiter och 

arbetet i n~immkrna kan befaras bli tungrott. De mnroendevalda leda111ö

ternas kiinnedom p~t det lokala planet om de skattskyldigas situation kan 

visserligen vara nyttig men viirdet blir enligt ka111marriitten inte överdri

vas. 
Liinsstyrelsl'11 i I "iistma11/a11ds /ii11 anser att ätta valda ledamöter i allmiinhet 

iir tillriickligt. I konsek\·ens hiirmed bör man enligt liinsstyrelsen inte inl(jra 

den fiireslagna bestiimmelsen att i siirskild ta.xeringsniimnd minst en ledamot 

skall viiljas l()r varje kommun som ingt1r i ta.xeringsdistriktet. Linsstyrelsen 

pilpekar att liinet har el va kom mu ner och alt an talet skattskyldiga i 

kommunerna varierar krafiigl. Även med m;1.\imai<1 tolv led<1111iiter i siirskild 

ta.xeringsniimnd blir de olika kommunernas skattskyldiga proportionellt sett 

mycket olika representerade i en siirskild ta.xeringsnii111nd vars verksamhets

omr:ide oml~tttar hela liinet. Linsstyrelsen framh[11ier att det blir nödviimligt, 

om man skall kunna utnyttja fördelarna med bransch vis granskning, att lt1ta 

nägra siirskilda ta.xeringsdistrikt 0111fatta hela liinet. Den integrerade gransk

ningen av li1mansbolag och deras deliigare, vilka kan ho var som helst i liinet, 

niira nog nödviindiggör samma sak. Enligt liinsstyrelsen kan man med fördel 

lilla en ledamot representera mer iin en kommun for att lit en fullödigare 

representation fritn de största kommunerna. Linsstyrelsen !inner det m·ksä 

vara av mycket stort viirde om landstinget ges möjlighet att v~ilja ledamöter 
<ll'h suppleanter i siirskilda taxeringsniimnder. :vtan bör enligt liinsstyrelsen 

l1elst föreskriva, att ledamöter i siirskild ta.xeringsniimnd skall viil.ias av 

landstingets fiirvaltningsutskott niir mer iin en kommun ing;lr i ta.xerings

distriktet. En följd av detta blir att man bör slopa de fi.ireslagna bestiimmcl

serna i 4 ~om att siirskilt ta.xeringsdistrikt fi'tr omfatta högst tolv kommuner 

od1 i 6 ~ om att minst en ledamot skall i siirskild niimnd viiljas for varje 

kommun som in!:(är i taxerin!:(sdistriktet. 

Liknande synpunkter anllirs av /i/11.\.1·1\"rl'i.11•11 i .Vorrho111•11.1 /ii11. Aven 

/ä11s.11rrclw·11 i Srock/10/111.1 län avstyrker forslagl'l att minst en ledamot skall 

viiljas fiir varje kommun som ingår i ta.xeringsdistriktet. Linsstyrelsen 

p~1pekar att samtliga ta.xcringsdistrikt i liinet för ta.xering av aktiebolag, 

ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser omfattar liinds samtliga 23 
kommuner. Enligt Einsstyrelsens mening li"irutsiitter inriittandet av bransch

niimnder och specialniimnder i regel att ta.xering.sdistriktet omfattar hela 

liinet. l\iigra hetiinkligheter har veterligen inte riktats mot det forh~tllandet all 

aktiebolag, I( i reningar och stiftelser ta.xeras av liinsniim nder i Stockholms liin. 

vilket system errarenhetsmiissigt rungerar viil. Linsstyrelsen foresli1r 

s<ilunda. att den skall iiga riitt att i erforderlig omfattning bilda ta.xcringsdis

trikt. som omfattar mer iin 12 kommuner samt all landstingets mrvaltnings-
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utskott v;iijer taxeringsn:imndsledamiiterna i alla distrikt som omrattar mer 

iin en kommun. Uims11n'l\c11 i L/f!f!Sala !lin ut1<ilar sig ocks~1 for att landstinget 

iiven i liHtsiittningen bör utse ledamöter i siirskilda niimnder. 

Lii11s.11rr<'l.1<'11 i I ä.11111a11la11d1 liin pilpch:ar all den röreslagna nya hestiim

melsen i 6 ~om att val av ledamot skall vara proportionellt i vissa fall inte ffir 

n{1gon betydelse niir endast en ledamot skall viiljas. 

Liin.1·s11T<'ls1'11 i Giitl'horgs och /Johus län tillstyrker forslaget, att ledamöterna 

skall viiljas av primiirkommunerna i stiillet för av landstingskommun i de fall 

taxeringsniimndens arbctsomräde omfattar flera kommuner. Enligt liinssty

relsens mening biir alltid minst tvf1 ledamöter utses av varje kommun. För att 

nägonortskiinnedom skall kunna tillriiras niimnden, hiirarhetsomrädena inte 

vara större iin sex kommuner, varigenom det hlir möjligt att utse tvä 

ledamöter fri111 varje kommun. 

1 ·alharhcr.1- och lwhiiriglll'ISl'il!kor 

Lä11.is1rrl'lsl'll i! lallands lii11 fram hål ler att en forutsiittning for meningsr ullt 

lekmannainflytande iir att ledamöterna niir detta iir möjligt utses bland 

personer som iir bosatta inom taxeringsdistriktet. Jkstiimmclse hiirom hiir 

enligt liinsstyrelsens mening inskrivas i TL. 

Sl'c11sk11 k111111111111/iirh1111dl't päpekar all tilliimpning av propnrtionel It valsiitt 

enligt forslaget i 6 ~ låter sig svårligen förena med kravet eller önskem[ilet i 

13 ~om alt ledamöter i taxeringsniimnd skall iiga kiinnedom om olika grupper 

av skattskyldiga inom taxeringsdistriktet och om distriktets olika delar. 

Jfrägavarande hestiimmelse i 13 ~ synes Lliirflir höra utgä. 

Lämsryrelsen i Östl'rgiitlamls län anser att kvalifikationskraven pa leda

möter och suppleanter i siirskild taxeringsniimnd hör siittas högre iin för 

s;idana runktioniirer i lokal niimnd i likhet med vad som r. n. giiller. 
Lii11.1s1.1rl'lw11 i N11rrho11ens län anser att forslaget till iindring i 13 ~ I mom. 

stiiller krav som i vissa fall iir sv[ira att uppf~'lla och anser att nuvarande 

lydelse av lagrummet iir hiittre. Uttalanden i samma riktning görs av 
Fiir1'11i11ge11 S1·criges k1m11111111al11 1axl'f"i11g1r1'1'is11r1'r. 

l.iims1rrclsc11 i 1 ·ä.11111a11la11d1 län och Fiirl'11i11g1'11 Sl'criges/i!!.!,dcri1jiim11'111ii11 

anseratt kravet p[1 svenskt mLxlborgarskap hiir slopas som valbarhetwillkor. I 

stiillet hör krav pä valbarhet i kommunen stiill<L~ upp. 

l\a11111w1Tiilt1'11 i GiitchlilX anser att hestiimmelsen i 14 ~ 2 1110111. 0111 hur 

man for (vila luckan i fall dii varken ledamot eller suppleant kommit till 

sammantriide iir otidsenlig och rimmar illa med niimndernas uppgilier lich 

befogenheter i den nya organisationen. Enligt kammarr;iuens mening hiir 

foreskriften miinstras ut. Av samma mening iir !ii11ss11T1'l~l'11 i Giil'lehorgs 

liin. 

F r ä g a 11 o m t a x e r i 11 g s t j ii 11 s i: m a 11 b i.i r Ut f ii r o r d n a n d e 

som taxcringsniimndsnrdriirande diskuteras av ett stort antal 

rcmissinstanscr. Det helt iiverviigandc antalet av dessa instanser hitriider 
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proidtcts uppfattning att det inte hör linnas något generell\ tlirhud li.ir 

t_iiinslL'llliin inom sl\:111eforvaltningen alt vara 1mli()rande i taxcrings

niimnd. 
/.iinsstyrdsen i .<;/Ockholms fän betonar vikten av att kvalificerade personer 

iiver ronsiittningsvis kan rekryteras som ordllirande i de siirskilda taxerings
niimnderna. !)[1 erforderlig kunskap återfinns rriimst inom skatteadministra

tionen iir det angeliiget att dess personal inte onödigtvis diskvaliliceras rrån 

ordfiirandeuppdrag. Endast diir kombinationen av ord llirandeskap och 

ordinarie arbetsuppgifter uppenbart kan leda till minskat förtroende rör 

opartiskheten i vederbörandes tjiinstcutiivning hörordförandeskap ej komma 

i friiga. ,:\ven från utbildningssynpunkt iirdet viirdefullt att personalen bereds 

möjlighet att åta sig ordforandeuppdrag pä fritid. 

Uinsst1·rcfsen i GiitehOIXS och Bnhus län framhäller ocks<t att kravet på goda 

kunskaper hos taxeringsniimndens ordllirande iir stort. Om kravet sii!les fiir 

li\gt, kommer niimnden liitt att domineras av den tjiinsteman som bitriider 

niimnden med deklarationsgranskningen. För att fa fram tillrikkligt med 

erfarna och kunniga taxeringsniimndsordförande mäste enligt liinsstyrclsens 

mening iiven tjiinstemiin kunna li.irordnas. Att vissa angivna tjiinstemiin på 

regional nivå inte hör komma i ldga för förordnande som taxeringsniimnds

orrlforandc ligger i sakens natur. Linsstyrelsen anser att samma hegriinsning 

iiven biir giilla motsvarande tjiinstemiin vid lokal skattemyndighet. Skiilet 

hiirfor iir inte friimst deras funktion inom administrationen utan all de iir 

chefst.iiinstemiin fi.ir dek larationsgranskarna. 

Liknande synpunkter anförs av lä11ssryrd10.,w i Kri.11ia11.1111ds. Hal/a11d1-, 

1 "cirmlands och Kopparhcrg.1 liin. lokala skafl<'mrndighe1ema i Gii1ehorgs och 
R111111eby .fiigdcrier, SA CO I SR, TOR och fiirc11inge11 Sl'erign taxcringsrel'iso-

rer. 

Niigra remissinstanser diskuterar niirmare om vissa kategorier av tjiin
stemiin utöver dem som utredningen har niimnt IX.ir utcslut~L'> rrån ordfo
randeuppdrag. 

J.:ammarriitten i Ciiireho1:i; ifri1gasiitter s<llunda om inte ocksä t.iiinstemiin 
niirmast under det högsta skiktet hiir uteslutas. Lä11ss1yrefsen i Giirleb111gs liin 

anser att kretsen av tjiinstemiin som inte hör komma i fr{1ga for uppdrag som 

ordforandc i taxeringsniimnd hör utökas med domare hos liinsskattcriitt samt 

chefen for den blivande processenheten. Liinsstyrelsen ifrägasii11er vidare om 

det iir liimpligt att ge S<ldant uppdrag till cher rör merviirdeskatteenhet och 

cher för lokal skattemyndighet. Liinsstyrefs('ll i 1 ·iis1ma11famls län finner det 

uppenbart att chef riir processen het inte hör rå mrordnande som ordförande 
och anser att detta många gänger ocksli iir oliimpligt iiven for taxeringsintcn

dent. 

J J.: hyser från pri nci picll synpunkt starka hetiin k lighctcr mot att taxerings

tjiinstemiin förordnas som taxeringsniimndsordforamle. JK iir medveten om 

de svårigheter som f. n. föreligger i fr{1ga om rekryteringen av kunskapsmiis" 

sigt kompetenta ordrörande utanför skatteadministrationen. Reduceringen 
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av antalet taxeringsniin111der hiir il andra sidan i någon lllilll iika valllliijlig

hctcrna bland tiinkbara kandidater. Att kunskapsllliissigt kotllpetcnta nrdlli

rande behövs sotll tllOt vikt mot de föredragande tjiinst llliinnen. vilka rär 

aniagas fa en betydande erfarenhet av t<ixeringsarbetet i skilda niitllnder. 

anser JK uppenbart. Enligt JK:s 111ening får dock svärigheterna tlled att 

rekrytera sådana ordfiirande inte innebiira att tllan diirigeno111 förringar 

riskerna i fräga Otll fortroendete for ordl()randens opartiskhet. JK anser att 

man i största 111iijliga utstriickning hör söka förordna andra iin taxeringst.i:in

stetlliin som ordförande. 

Även Sl'C'llska/iirctagarl's ri/.:s/iirh11111/ anser att taxeringsniimndsonlföran

dena i rörsta hand rekryteras bland personer utanför skatteadministrationen 

och att skattetjiinstellliin endast i undantagsfall tilldelas sfalana uppdrag. 

Detta iir naturligt, för att taxcringsniimnd i den framtida organisationen skall 

kunna fä den starka och fristi1ende stiillning sotll iir iinskviird. Förbundet 

anser att l~1rh~1gorna fiir att sv;\righeter skall uppst;\ att rekrytera kompetenta 

ordforande utanfiir skattead111inistrationens personal iir iiverdrivna. Genom 

att taxeringsperioden förliings och ordförande sjiilv besparas 111erparten av 

gransknings- och utredningsarhetet bortfaller en stor del av 111otstiindet 111ot 

att ätaga sig ordllirandeuppdrag. 

LRF framhi1ller att principen att gransknings- och utredningsarbetet 

bctriilfande deklarationerna skall giiras av tjiinstc111iin liitt innebiir att ocksä 

besluten i praktiken flyttas över fr[in taxeringsniimnden till tjiinstemiinncn. I 

och med att specialister granskar deklarationerna och liimnar rorslag till 

taxeringar kommer lek111iinnen i taxeringsniimnden att i stor utsträckning 

bnna sig bundna av deras förslag. Detta stiiller i sin tur stora krav pä 

taxeringsnii111ndsordfliranden. Denne mäste diirfiir enligt IOrbundet stti fri 

och sjiilvstiindig mot lokala skattemyndigheten resp. liinsstyrelsen. Om 

ordförandena rekryteras friin dessa tllyndigheter föreligger pätagliga risker fi.ir 
intressekonflikt. Det iir sålunda enligt forbundet troligt att taxeringsniimnds
ordförandena i viss utstriickning kommer att hiimtas frän granskarna. Även 

om inte formella jii\·ssituationcr hehii\·er intriilfo kotllmer alltid ell slags 
delikatessjiiv att vara for handen. Det kan. påpekar flirhundet. inte vara liitt 

att ibland vara föredragande utan beslutsrlitt och ibland vara ordl(irande med 

bcslutsriitt utan att pävcrkas av sina kolleger och att päverka dessa. I vart fiill 

torde det vara svärt att vinna de skattskyldigas fiirtroende liir taxeringsnLimn

dens ovLilll vid sädant urval. Det iir diirfor enligt förbundets uppfattning 

uteslutet att rekrytera ta.xeringsn;imndsordförandcna ur skattemyndighe

ternas tjiinstemannakrets. 

Flera rernissinstanser tar upp fr:igan om arvoderingen av taxerings

niimndsord fiirandena. 

Lii11ss1rrc/se11 i 1 ·äs1111a11/a11ds län p{1pekar att en viisentlig anledning till 

svårigheten att få personer utanfiir skatteadministrationen all ta uppdrag so111 

ordförande i taxcringsniimnd iir all arvodet iir alltför l{1gt och all dess storlek 

inte blir kiint förriin i efterhand. Liinsstyrelsen forutsiiller diirfor att arvodena 



Prop. 1977178:181 80 

till ordl(irandena i taxeringsniimnderna ses iiver si1 att ordllirandena IItr en 

sldlig ersiittning fiir sitt arbete rn:h for det stora ansvar snm i det nya systemet 

kommer att ilvila dem. Vidare hör liinsstyrelsen ges miijlighet att redan !lire 

taxeringsc1rhetets början ge ordfiirandena himlande besked om vilket arvode 

som minst ska kunna päriiknas. 

Liknande synpL1nkter anfiirs av /ä11sstyrelsema i l•:nfl{lllrlwrgs 0L'11 I "iisll'l"-

11orrla11(11" /iin. Sre11.1ka.fiirctagares riks/iirb1111d samt TOR. 

Nägra remissinstanser diskuterar ersiittningsrr<'tgan med utgängspunkt i 

o r d r ii r a n d e n s a r h e t s r ii t t s I i g a s t ii I I n i n g . 

TOR anser det sälunda diskutabelt huruvida rollen som ordförande skall 

innehas i form av ett riirtroendeuppdrag och päpekar hl. a. att riitten till 

semesterersiittning päverkas hiirav. Fiirbundet anser att denna viktiga fräga 

hiir penetreras i det rortsatta utredningsarbetel. Diirvid hör enligt llirhundet 

beaktas att ord friranden i den nya ta.xeringsorganisationen kommer att ha en 

roll som mer iin tidigare hlir lik en domares. Förbundet anser att nägra fr[1gor 

som rör ordliirandens stiillning hör tas upp redan nu. Sälunda !inner 

fiirhundet det mycket angeliiget att ordl(irandena vid överg[mg till den nya 

taxeri ngsnrgan is;.1 t illnen, ges riitt att forhandla om arvoden och ersiit tni ng liir 

kostnader i samh;md med taxeringsarhetet. Ett krav rr[1n l(irhundets sida iir 

också att en arvndesram hör vara kiind för var och en som har att ta stiillning 

till ett uppdrag som ordllirandc. Förbundet anser vidare att utredningen grovt 

underskattat ordrörandens utbildningshehov och vill med skiirpa framh<Uia 

nödviindigheten ;1v att ordfiirande likviil som andra runktioniirer inom 

taxeringsorganisationen erh~1llcr den utbildning som kriivs för uppgil"ten. 
Fiirhundet liirut<itter att utredningen i sitt fortsatta arbete mer i detalj anger 
hur nrdfiirandenas uthildningshdmv skall tillgodoses. 

Enligt li"ire11i11g1'11 Sl'erig1'.1.fiigdl'l"iche/i•r förefaller det med hiinsyn till de 

nya lagarna p{1 arbetsriittens omräde mindre troligt att n;'1gon i framtiden 

skulle <ttaga sig llirnrdnande pä tre fir som ordförande utan att sjiilv kunna 

inverka på exempelvis ersiittningens storlek, semester m. m. Redan i dag 

utgör l"iirordnande av ordfiirande ett av liinsstyrelsens stiirre iirligen iiterkom

mande problem hl. a. beroende på att ingen p<i fiirhand vet vilken ersiittning 

som slutligen kommer att utgä för ett redan utfiirt arbete. Fiir att mlltverka 

detta synes det llireningen mera i tiden att anse ordliirandeskapet i 

taxeringsniimnd som arvodesanst:illning. I liirigennm har liinsstyrelsen 

miij lighet att direkt p[1 fiirl"ri1ga n ange arvodets storlek i rörekom mande fal I 

uppr;iknat med semes\erer<ittning. 

Liknande synpunktl'r anflirs av lokala ska111•mrndighc1erna i Malmii nch 

J "isb\" .Jiigdl'ril'f". 

/.okala sk11111•m1111liglll'tl'll i M1111kl'dals .Jiigderi an~er att ordllirandeupp

draget kommer att kr:iva s[1 stor arbetsinsats att Jet hör [1vila deltidstjiinst

görande tj:insteman. 
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3.3 Arbets- och ansrnrsfördelning 

3.3. 1 Nurarandc ordning 

För arbetet i taxeringsniimnden med deklarationsgranskning och därmed 
sammanhiingande uppgifter giiller delvis skilda regler beroende på om 
taxeringsinspektör biträder niimnden eller ej. 

I taxeringsnämnd som inte bitriids av taxeringsinspektör- dvs. huvudsak
ligen lokal niimncl - iir det i princip ordföranden som svarar för granskningen 

och föredragningen. Han skall vidare bl. a. tillhandahålla blanketter, lämna 
cleklarationsupplysningar. ta emot deklarationer och expediera beslut m. m. 
(7 ~ ). I sådan nämnd skall dock även kronoombud granska deklarationerna. 
Vissa deklarationer får efter llinsstyrelsens medgivande granskas av krono

ombudet ensam. Denne skall också i övrigt bitriida ordföranden under 
taxeringsarbetet (9 n 

I taxeringsnämnd med hitrlide av taxeringsinspektör ombesörjer denne 
viisentlig del av arbetet med granskning och föredragning. Han sköter också 
vissa kontakter med de skattskyldiga och expeditionella göromål (10 ~ ). I 
sådan nämnd har ordföranden till huvudsaklig uppgift att leda nämndens 

arbete. Han skall vidare bl. a. granska deklarationer i elen utsträckning som 
behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering (8 ~). 

Lokal skarrcmy11dighe1 skall sortera inkomna deklarationer och efter 
anvisningar av skattechefen välja ut de deklarationer som skall behandlas av 
siirskild nämnd. Skattemyndigheten skall i övrigt medverka vid taxeringsar

betet i första instans. Bl. a. kontrollerar lokal skattemyndighet att taxerings
nämndens beslut är tekniskt korrekt och fullstiincligt, så att databehandling är 
möjlig. Upptäcks materiella fel sänds deklarationen åter till niimnden för 
rliltelse. Skatlemyndigheten svarar också för att fel som upptiicks vid 
databehandlingen blir rlittade. De nämnda up~1gifterna hiinger samman med 
att lokal skattemyndighet i regel ombesörjer längdföringen av taxerings
nämndens beslut. Lokal skattemyndighet medverkar också i arbetet med att 
fordra in felande deklarationer. Bl. a. brukar skattemyndigheten sända ut 
erinringar om deklarationsskyldigheten och hjiilpa till med anmaningsförfa
randet. 

Bestämmelserna om sortering, liingdföring m. m. var tidigare intagna i 16 ~ 
I morn. Fr. o. m. 1978 års taxering gäller enligt detta lagrum att lokal 
skattemyndighet och liinsstyrelse skall medverka i taxeringsnämnds arbete i 
enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer (prop. 1976177:138, Skll 1976177:49. SFS 1977:416). 
Sådana föreskrifter har meddelats i 6 ~ TK (Sf"S 1978:22). 

Lednings- och ansvarsfunktionerna på liinsniv;'t i fråga om de olika 
uppgifter som hör till den årliga taxeringen iir enligt TL fördelade mellan 
länsstyrelsen och skattechefen som ocksä iir chef för länsstyrelsens skatte
avdelning. I huvudsak gäller härom följande. 

Länss~rrclscn skall bl. a. besluta om indelningen i taxeringsdistrikt och om 

6 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr /XI 
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de siirskilcla niimndernas verksamhetsområden (5 ~), förordna ordförande. 
kronoombud och taxeringsinspektör i taxeringsnämnd (6 ~ I och 2 mom.) 
samt i vissa fall bestiimma antalet ledamöter i taxeringsnämnd och ange hur 
många av dem som skall väljas av varje organ (6 ~ 3 mom.). Uinsstyrelsen får 

medge att vissa deklarationer efter ordförandens beshimmande skall gran
skas endast av kronoombud (7 och 9 ~~ ). Länsstyrelsen vakar över att 
taxeringsarbetet i första instans inom länet ordnas och bedrivs ~indamålsen
ligt (59 ~). Slutligen skall nämnas att länsstyrelsen har att till RSV lämna 

förslag till anvisningar för taxeringen (59 a ~)och att liinsstyrelsen kan kalla 
ordföranden och högst två andra ledamöter av taxeringsnämnd till samman
triide för överläggningar rörande taxeringsarbetet (60 ~ ). 

Skarrcc/wfi'n skall bevaka det allmännas rätt i taxeringsfrågor och verka för 
att taxeringarna blir likformiga och riittvisa. Han skall i erforderlig omfattning 
granska taxeringarna och siirskilt uppmiirksamma ojämnheter mellan olika 
taxeringsdistrikt. I Ian får anlita sakkunnig för utredning av taxeringsfråga 
och kan kalla ledamot av taxeringsniimnd för att få upplysningar ( 17 ~). Han 
har vidare i vissa fall riitt att medge uppgiftsskyldig hel eller delvis befrielse 
från skyldighet att famna uppgifter till ledning för egen eller annans taxering 
(26, 33, 34, 3i. och 46 ~~). llan har även tillagts en vidstriil:kt anmaningsriitt i 
fråga om kontrolluppgifter <51 ~)och beslutar också i fråga om taxeringsre

vision (56 och 57 ~~ ). 
Föreskrifterna i TL om fördelningen av vissa arbetsuppgifter reglerar 

endast frågan om det formella ansvaret för uppgifterna. llur därmed 
sammanhängande arbete skall utföras och fördelas på olika tjiinstemän iir på 
vanligt siitt reglerat i instruktion och arbetsordning. Enligt normalarbe_tsord
ning for länsstyrelserna giiller sålunda att avdelningschefen beslutar i fråga 
om vissa av de nyss berörda länsstyrelseuppgifterna. Det giiller t. ex. i fråga 
om "taxeringsarbetets ordnande och bedrivande i första instans" samt i fråga 
om förslag till länsanvisningar. 

Vid behandling av taxeringsfråga, som kräver siirskild sakkunskap, får 
taxeringsnämnd efter samråd med skattechefen anlita bilr~ide av sak/.:111111~\!. 

Sådant samråd skall även ske vid behov av ro//.: ( 15 ~). 
Kommun får ställa tjiinsteman, som liinsstyrelsen godkänner, till förfo

gande för taxeringsarbetet inom kommunen. Sådan tjänsteman har att. i 
enlighet med de niirmare föreskrifter liinsstyrclsen eller ordföranden i 
nämnden meddelar, granska deklarationer och i förekommande fall göra 
erinringar samt i övrigt bitriida ordföranden (16 ~ 2 mom.l. 

I taxeringsnämnd som inte biträds av taxeringsinspektör fär ordföranden 
anlita s/.:ril'hirräde ( 16 ~ 3 mom.). 

3. 3. ~1 Princip{)('s/urer 

För att få ökad effektivitet i granskningsarbctet och biittre likformighet vid 
taxeringen föreslog RS-utredningen att granskningsdelen av den årliga 
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taxeringen generellt skulle föras över till lokal skattemyndighet och länssty
relse. Tjänstemiin hos dessa myndigheter skulle sålunda hitriida alla 
taxeringsnämnder med granskning och föredragning av deklarationerna. 
Granskare skulle dock inte förordnas får viss nämnd utan i stiillet skulle lokal 
skattemyndighet od1 Hinsstyrelse åläggas att biträda nämnderna. 

Dåvarande departementschefcn biträdde utredningens förslag om en 
övergång till en ordning med generell granskningsassistans åt niimnderna 
från lokal skattemyndighet och liinsstyrelse. 

I fräga om fördelningen av granskningsarbetet mellan myndigheterna 

föreslog RS-utredningen att ca 50 000 av de mest komplicerade deklaratio
nerna oavsett företagsform skulle hänskjutas till granskare knutna till 
Hinsstyrelsen. Övriga deklarationer skulle granskas hos lokal skattemyndig
het. 

Dävarande departemenschefen ansåg att en stor del av de deklarationer 
som behandlades i särskilda nämnder var så komplicerade att de borde 
granskas av regionalt placerade tjänstemiin. Han förordade sålunda att 
granskningen av svårkontrollerade deklarationer skulle verkstUllas av kvali
ficerad granskningspersonal hos länsstyrelsen. Bl. a. borde alla fämansiigda 
aktiebolag och deras deliigare samt de personal- och pcnsionsstiftelser som 
hör till dessa bolag granskas regionalt. 

Han betonade att fördelningen av granskningen borde vara i viss utstriick
ning llexibel. Det kunde vara lämpligt att grupper av deklarationer som 
normalt granskades lokalt ett år drogs samman för regional granskning för att 

sedan åter behandlas lokalt. Skattechefen borde hiir ha relativt stor frihet att 
göra gränsdragningen med hiinsyn till de speciella förhållandena i länet. De 
deklarationer som inte behandlades regionalt borde enligt hans mening 
förberedas och föredras av tjiinstemiin som var placerade hos de lokala 
skal temynd igheterna. 

Betriiffande uppHiggningen av granskningsarbetet delade han utred
ningens uppfattning att branschvis granskning av rörelsedeklarationerna var 
viirdefull och ledde till ökad likformighet i taxeringen. Han förordade också 
en integrerad taxering av fåmansföretagen och deras ägare och framhöll att 
det var angeläget att utbyggnaden av denna granskningsform påskyndades. 
Han framhöll också vikten av att i den nya organisationen även aktiebolagen 
samt personal- och pensionsstiftelser omfattades av elen integrerade gransk
ningen. 

I fråga om ansvarighetsfOrdelningen vid elen årliga taxeringen uttalade 
dåvarande clepartementschefcn att det enligt hans mening var uppenbart att 
skattechefen skulle vara den som ledde och styrde taxeringen och gransk
ningen. Han framhöll vidare att direktivriitten gentemot de granskningstjiin
stemiin som skulle höra till lokal skattemyndighet måste vara klar. Ikst~im
melser behövdes som gav skattechefen möjlighet att styra och i vissa 
situationer förfoga över hela granskningsorganisationen i länet. Det borde 
vidare enligt hans mening understrykas att skattechefen hade det yttersta 



Prop. 1977/78: 181 84 

ansvaret för taxeringen i liinet. Samtidigt betonade han vikten av samråd och 
samarbete mellan skattechefen och chefen för de lokala skattemyndighe

terna. 
I Ian framhöll också att vissa fördelar betrii!Tande lcdningsfunktionen för 

taxeringsarbetet inom länen liksom andra hithörande frågor skulle vinnas 
genom att inordna den lokala skattemyndigheten som en lokal enhet i den 

regionala förvaltningen. 
Skatteutskottet (SkU 1975:3 l l delade uppfattningen att den administrativa 

ledningen av granskningsassistentcrnas arbete skulle utövas av skattechefen 
och att denne skulle ha riitt att ge direktiv fiir uppliiggningen av grnnsknings
insatserna och taxeringsarbetet i övrigt. Utskottet delade också departe
mentschefens uppfattning att man på längre sikt borde inrikta sig på att 
inlemma fögderiorganisationen i den regionala förvaltningen. 

3.3.3 RS-pmi<'ktcr 

Enligt principbeslutet skall granskningsclelen av den årliga taxeringen 
generellt föras över till skattemyndigheterna. 

Lagtekniskt föranleder detta enligt utredningen till början ändringar av de 
bestiimrnelser som f. n. reglerar ordförandens arbetsuppgifter (7 och 8 ~~ ). 
Eftersom tjiinstemiin avses bitriida alla niimnder i elen nya organisationen bör 
man vidare enligt utredningen inte göra någon skillnad i ordförandens 
arbetsuppgifter beroende på typ av niimnd. En enhetlig reglering av 
ordförandens uppgifter i den nya organisationen föreslås ske i 7 ~. 

Övergången till tjiinstcmannagranskning innebiir att kronoombud och 
taxeringsinspektör inte liingre skall förordnas. I enlighet hiirmed förcsliir 
utredningen att bcstiimmclserna i 9 och 10 ~~ om sådana funktioniirers 
åligganden utgår. 

Vidare kriivs bestiimmelser om lokal skattemyndighets och liinsstyrelses 
medverkan i taxeringsarbetet. Regleringen i dessa avseenden föreslås ske i l 0 
resp. 11 ~-De numera upphiivcla bestiimmclserna i 16 ~om lokal skattemyn
dighets uppgifter IOresläs skola inarbetas i I 0 ~. 

I fråga om den niirmare fördelningen av de ifrägavarandc arbetsuppgifterna 
mellan å ena sidan taxeringsniimndens ordförande och å andra sidan lokal 
skattemyndighet och liinsstyrelse samt mellan dessa båda myndigheter 
inbördes för utredningen fram bl. a. följande överviiganden och förslag. 

Ord/iirandens llf!f!gi/icr 

Utredningen framhäller att införandet av t_iiinstemannagranskning 
kommer att medföra en för;indring av taxeringsniimndsordförandcns roll. 

eftersom granskningen och föredragningen avses ske av tjiinstemiin. 
TaxeringsnUmndsordförandens roll kommer som utredningen ser det att 
inriktas på att planera och leda taxeringsniimndens arbete. Hiiri ingår att sörja 
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för att taxeringsniimnden har ordentligt underlag för sina beslut. Taxcrings
niimndsordföranden måste diirför enligt utredningens mening granska 
iiremlcna i den omfattning som kriivs rrån denna synpunkt. Nuvarande 
fiireskrift i 8 ~ TL att taxeringsniimndsordföranden i sådan ta.xeringsniimnd 
som åtnjuter bitriide av taxeringsinspektör skall granska deklarationer och 
andra handlingar i den utstriiekning som erfordras för en noggrann och 
tillrörlitlig taxering röresläs således giilla alla taxeringsnämndsordforande i 
det nya systemet. Enligt utredningens uppfattning bör taxeringsniimmlsord
forande i forsta hand granska sådana deklarationer som inte iir av enkel 
beskaffenhet och sädana cWr granskaren foreslår avvikelse från deklaratio
nen. l'.tredningen anser lll'ksf1 att ordföranden bör ha riitt och skyldighet att i 
erforderlig omf:.1ttning överta röredragningen. 

För att tillgodose lekmannainflytandet måste enligt utredningen de valda 
ledamöterna tillrörsiikras möjligheter att fä insyn i och kunna påverka 
taxeringsarbetet. Insyn kan erhällas, påpekar utredningen. genom att 
taxeringsniimnd utnyttjar möjligheten enligt 50 ~ I mom. TL att utse en eller 
!lera ledamöter att utöver taxeringsniimndsordföranden och gransknings
tjänstemannen verkstiilla granskning av deklarationer. Taxeringsniimnden 
avses vidare kunna päverka taxeringsarhetet genom att ht:mstiilla om 
y11erligare utredning <iv \'isst iirende. I Iuruvida en begiiran frfm ta.xerings

niimnden om komplettering av utredningen i ett iirende genom gransknings
mans IOrsorg kan effektueras hlir en prioriterings- och resursfråga som i sista 
hand rnr lösas av arbetsledare hos myndigheten. Kan hegiird utredning inte 

göras återstår möjligheten att anmäla iirendet för eftergranskning. 
Enligt giillande bestiimmelser skall taxeringsniimndsordröranden ta emot 

deklarationer. Utredningen konstaterar att denna hestiimmelse i praktiken 
har mist sin betydelse. De skattskyldiga liimnar i allmiinhet sina deklarationer 
till lokal skattemyndighet eller l~insstyrelse och de deklarationer som 
undantagsvis inliimnas till taxeringsniimndsordföranden måste överliimnas 
till lokal skattemyndighet för sortering m. m. I det nya systemet kommer alla 
deklarationer att granskas hos lokal skattemyndighet eller liinsstyrelse som 
också fungerar som kansli åt taxeringsniimnd. Best~immelsen om att 
taxeringsniimndsordförande skall ta emot deklarationer föreslås diirför skola 
utgå. Utredningen päpekar att deklaration som trots allt inkommer till 
taxeringsniimndsordföranden skall vidarebefordras till lokal skattemyn
dighet och anses ha kommit in den dag taxeringsniimndsorclforanden 

mottagit den. 
Ltreclningen anser också att nuvarande bestiimmelse om att ordföranden 

skall tillhandahålla deklarationsblanketter numera saknar praktisk betydelse 
och föreslår att bestiimmelsen utg~1r. ;\ven bestiimmelsen om att ordföranden 
skall himna de skattskyldiga deklarationsupplysningar föreslås slopad. Utred
ningen menar att bestiimmelsen utan oliigenhet kan utga eftersom upplys
ningar som regel liimnas av skattemyndigheten och endast undantagsvis av 

ordföranden. 
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Slutligen förordar utredningen all ordföranden befrias från uppgifterna all 
inforskatfa felande deklarationer. all Wmna uppgifter och underr~illelser till 
andra myndigheter och all sköta expeditionella göromål. 

Sammanfattningsvis innebiir utredningens förslag att taxeringsniimndens 
ordförande i den nya organisationen i huvudsak skall ha samma uppgil'ter 
som f. n. ankommer på ordförande i sådan niimncl som bitriids av taxerings
inspektör. Han skall sillunda enligt utredningens förslag till 7 ~ planera och 

leda niimnclens arbete samt i elen omfattning som det finnes påkallat föredra 
iirenclena. Han skall vidare granska deklarationer i den utstriickning som 
behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering samt vid behov begiira eller 

sjiilv företa ytterligare utredning i iirendet. 

Ska 11,·111.1·ncl~s.:h<'rcmas 11p11gi/rer 

Utredningen föreslår en relativt utförlig reglering i 10 och 11 ~~ TL av de 
uppgifter som huvudsakligen skall ankomma på lokal skattemyndighet resp. 
liinsstyrelse. 

De uppgifter som enligt vad jag nyss har sagt föreslås överflyttade från 
ordföranden till skattemyndigheterna skall sålunda enligt utredningens 

förslag anges i 10 ~.Det gäller uppgifterna att införskaffa felande deklaratio
ner, att liimna underriittelser till annan myndighet och att sköta övrigt 
expeditionsarbete. 

Vidare föreslår utredningen att vissa av de föreskrifter som enligt 
nuvarande 10 ~ reglerar taxeringsinspektörens uppgifter skall behållas och 
giilla för skattemyndigheterna. Det giiller uppgifterna att granska deklara
tioner m. m. och utöva taxeringskontroll i övrigt samt all uppriitta förslag till 
beslut i de iirenclen som hör till niimnclen. 

Slutligen llireslår utredningen all föreskrifter tas in i 10 ~ om att lokal 
skallemyndighet skall tillhandahålla föredragande i taxeringsniimnden i den 
utstriickning skattemyndigheten finner piikallat samt i övrigt liimna ordför
anden erforderligt bitriide. 

Genom en hiinvisning i 11 ~ föreslås de uppgirter som nu har berörts 
ankomma på liinsstyrclsen i fråga om de deklarationer som skall granskas 
regionalt. Enligt utredningens rörslag till 10 ~ skall lokal skattemyndighet 
dessutom ha till uppgirt att i likhet med vad som gliller r. n. motta och sortera 
deklarationer m. m. Lokal skauemyndighet föreslås också skola ombesörja 
all längdföring. 

Niir det g~iller fördelningen av deklarationsmaterialet mellan lokal skalte
mynclighct och l~insstyrclse föreslår utredningen att samtliga aktiebolag, 
föreningar 111. Il. skattskyldiga som upptas i de s. k. B- och C-liingderna skall 
granskas regionalt. Till regional granskning skall också hlinföras fåmansbo
lagsdelligare och deras familjer samt högst 75 000 övriga svårkontrollerade 
skattskyldiga och deras familjer. Återstoden skall granskas lokalt. Utred
ningen bcriiknar att av det totala antalet deklarationer, ca 6 milj .. kommer ca 
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en halv milj. att granskas regionalt. 
.Ä. ven lagregleringen i detta avseende foresli1s ske i JO resp. 11 ~ TL. 
Enligt utredningens förslag skall lokal skattemyndighet medverka vid 

taxeringsn;imnds arbete betriiffande skattskyldiga med hemortskommun 
inom fögderiet i den mån inte liinsstyrelsen medverkar. Lokal skattemyn
dighet får även efter anvisningar av skattechefen medverka i taxeringsarbetet 
betrMfande skattskyldiga med hemortskommun i annat fögderi inom 
Hinet. 

Länsstyrelsen skall medverka vid siirskild taxeringsniimnds arbete. om 
inte siirskilda skiil talar för att det iir lämpligare att lokal skattq11yndighet 
medverkar. Efter skattechefens anvisningar får liinsstyrelsen medverka vid 
lokal taxeringsniimnds arbete. 

Utredningen framhåller att skattechefen bör ha möjlighet att vid behov 
omfördela granskningsresurserna vid lokal skattemyndighet i länet. 

Utredningen framhåller vidare att länsstyrelses medverkan vid taxerings
nämnds arbete i första hand avser granskning av de deklarationer som 
behandlas i siirskild taxeringsniimnd. Utredningen påpekar emellertid att de 
föreslagna bestämmelserna iiven ger utrymme för att låta lokal skattemyn
dighets tjänsteman granska sådana deklarationer. 

Vidare ges enligt den föreslagna 11 ~ möjlighet för Wnsstyrclse att i vissa 
fall liven medverka vid arbetet i lokal eller gemensam taxeringsnämnd. 
Utredningen anser att det kan vara lämpligt att ett visst år göra regional 
granskning av en viss grupp skattskyldiga i lokal taxeringsniimml utan all 
behöva överflytta dessa till siirskild taxeringsnämnd. 

Arbe1s/ömwr 111. 111. 

Granskningsarbetet hos lokal skattemyndighet och l:insstyrelse skall enligt 
utredningsförslaget bedrivas i granskningsgrupper. I varje grupp granskas 
deklarationer av olika svårighetsgrad. Föredragning av iirendcn i taxerings
niimnd bör enligt utredningen göras av elen tjiinsteman som utrett iirendet om 
inte taxeringsniimndsordföranden av någon anledning anser sig böra överta 
föredragningen. Möjlighet skall också finnas att låta annan granskare vara 
föredragande. 

Utredningen framhåller att önskemålet om branschgranskning och det 
faktum att de lokala nlimnderna till skillnad från nuvarande ordning kommer 
att behandla btide rörelse- och löntagardcldarationer medför att en taxerings
niimnd kommer att bitriiclas av flera cleklarationsgranskare och d~irmed av 
flera föredragande. För all granskningsverksamheten skall löpa så smidigt 
som möjligt och för att söka begriinsa antalet sammantriiden för gransknings
personalen iir det enligt utredningen ön.sk viirt all antalet föredragande inte 

blir alltför stort i taxeringsniimnden. Utredningen menar att branschgransk
ning och behovet av en begriinsning av antalet föredragande i taxerings

nämnd går att förena eftersom antalet nämnder inte blir alltför stort i 
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l'örhällandc till antalet granskare. Dessa kommer att uppgå till ca I 000 
personer i den fullt utbyggda organisationen. Antalet niimnder skall inriktas 
mot ett antal av 2 000-3 000. Inom ett stort antal l'ögderier kommer chirför 
antalet lokala niimnder inte att bli flera lin att man bör kunna tillgodose 
behovet av branschvis granskning i den mån detta bedöms vara värde
fullt. 

Enligt utredningens mening hör branschgranskning utföras 1x'l såvlil lokal 
som regional niv{1. Vid den regionala granskningen iir det enligt utredningen 
llimpligt att låta även aktiebolag, frånsett stora bolag av icke fåmansbolags
karaktlir, ingå i branschgranskningen. 

I f"dga om fåmansföretag och deras iigare samt till företag knutna pensions
och personalstiftelser förordar utredningen att integrerad taxering genomförs 
i största möjliga utstriickning. 

Såvitt avser fåmansföretag i form av aktiebolag och ekonomisk förening 
föresli1r utredningen som allmän regel att samordning i f"örsta hand sker till 
det taxeringsdistrikt cHir bolaget har sitt siite. Om samma personkrets iiger 
!lera bolag föreslås samordning ske chir moderbolaget har sitt siite eller, om 
koncernförhållande inte föreligger. cfar det bolag som bedriver den huvud
sakliga verksamheten har sitt slite. 

Ltredningcn framhåller att det viisentliga vid den samordnade gransk
ningen m{1ste vara att deklarationerna för de personer som på grund av eget 

eller n~irståendes aktie- eller andelsinnchav har ett viisentligt intlytandc i 
lliretaget och iir verksamma diiri granskas samtidigt med deklarationen för 
företaget. Att i den samordnade granskningen inordna skattskyldiga som 
iigcr enstaka aktier i ett fåmansbolag men i övrigt saknar anknytning till 
bolaget innebär enligt utredningen ingen effektivisering. Det leder i stället till 
att granskaren tillförs taxeringsproblem, som inte har något samband med 
den samordnade granskningen. 

Utredningen föreslår cliirför följande huvudprinciper för omfattningen av 
den integrerade grnnskningen. företaget och förslagsvis högst tio deliigan::/ 
företagsledare bör komma i fråga för denna typ av granskning. Härtill 
kommer make samt hemmavarande barn under 18 år. I många fall torde det 
vara motiverat att iiven hemmavarande barn över 18 är omfattas av 
granskningen. i vart fall om de iir verksamma i familjens företag. Samordning 
av granskning över länsgränserna genomförs på sikt enligt anvisningar från 
RSV. 

Niir det giiller vanliga handelsbolag och kommanditbolag anser utred
ningen att behovet av samordning inte iir fullt så stor som vid aktiebolags
formen. OeWgarna liimnar i sin deklaration redovisning för verksamheten 
och de iir dessutom i stor utstriickning bosatta på samma eller företaget 
niirbeliigna orter. Utredningen föreslår att deliigarnas deklarationer 
samordnas hinsvis antingen inom ramen för branschgranskning eller genom 
att de förs till samma siirskilda nämnd. 

I fråga om pensions- och personalstiftelser föreslår utredningen att 
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sjiilvdeklarationer eller uppgifter enligt 33 ~ TL samgranskas med det foretag 
som stiftelsen har huvudsaklig anknytning till. 

.·I 11smrs/iirclel11i11g - skall<'clu:kns stiillning 

I fråga om ansvaret inom liinet för den årliga taxeringen och skattechefens 
stiillning anför utredningen bl. a. !Oljande. 

På lokal nivå hör finnas en organisation med kompetens och resurser att 
säviil materiellt som administrativt kunna lösa huvuddelen av de löpande 
uppgifterna inom bl. a. beskattningsomrädet. Till ansvarsområdet på regional 
nivå hör höra de ledande, planerande och samordnande uppgifterna inom 
regionen. I fari inbegrips metod- och resursanviindning. prioritering av 
insatser m. m. Redan i den nuvarande ordningen har skattechefen älagts ett 
stort ansvar vad giiller taxeringsområdet. Bl. a. skall skattechefen enligt 17 ~ 
TL "bevaka det allmiinnas riitt i taxeringsfrligor och verka för att taxeringarna 
bliva likformiga och r:ittvisa"'. Detta innebiir i princip att skattechefen 
betriilTande vissa i TL angivna uppgifter, friimst proeessföring och taxerings
kontroll. iir undandragen liinsstyrelsens. dvs. landshövdingens och styrelsens 
inllytande. I 59 ~ TL föreskrivs dock att "liinsstyrelsen har att vaka över att 
taxeringsarbetet i första instans inom liinet ordnas och bedrives iindamålsen
ligf'. Vad giiller övriga iirendegrupper, exempelvis inom områdena för 
merviirdeskatt och uppbörd. ankommer uppgifterna på liinsstyrelsen med 
organisatorisk hemvist inom skatteavdelningen. Linsråclet vid skatteavdel

ningen kan diirför siigas ha två funktioner. dels som skattechef i Wnet, dels 
som avdelningschef inom Hinsstyrclsen. Denna dubbla chefsroll är redan i 
nuvarande ordning förenad med oliigenheter och det är svårt att klart siirskilja 
de olika rollerna. 

Utredningen ser det som önskviirt att söka åstadkomma en ökad klarhet 
och renodling i ansvarsfördelningen inom liinet betriiffamle iiven övriga delar 
inom beskattningsområdet. En enhetlig och gemensam ansvarsstruktur 
skulle enligt utredningen öka förutsiittningarna för en effektiv skatteadmi
nistration. En fullstiindig renodling såväl sakområclesmiissigt som 
administrativt finner utredningen emellertid svår att genomföra inom ramen 
för nuvarande liinsstyrelseorganisation. 

Utredningen erinrar om att skatteutskottet har uttalat att man på liingre 
sikt bör inrikta sig på att inlemma fögderiorganisationen i elen regionala 
förvaltningen och att frågan om lokal skattemyndighets organisatoriska 
stUllning f. n. utreds. Nägon föriindring i detta avseende viintas inte Uga rum 
innan RS-reformen har genomförts. 

Vad gäller elen årliga taxeringen finner utredningen överviigande skiil tala 
för att, med vissa undantag, lägga det samlade ansvaret på skattechefen. 

Detta innebär bl. a. att liinsstyrelsens ansvar enligt 59 ~ TL föreslås bli 
överfört till skattechefen samt att denne skall liimna föreskril"ter för lokal 
skattemyndighets medverkan i taxeringsarbetet. 
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Vidare föresläs att i skattechefens ansvar skall ingå att planera, följa och 
ut viirdera taxeringsarbetet i liinet och att lokal skattemyndighets chef resp. 
chefen för t;txeringsenheten inom ramen för skattechefens föreskrifter och 
anvisningar skall ansvara för genomforandet av taxeringsarbetet. 

Utredningen påpekar diirvid att så Wnge lokal skattemyndighet och 
liinsstyrelse utgör skilda myndigheter kan situationer uppkomma då skatte
chelens sakområdesansvar kommer i konflikt med fögderichefens linjeans
var. Utredningen föreslär diirför att ett siirskilt samrådsorgan inriittas. Detta 
bör bl. a. ha till uppgift att ärligen diskutera mitl och inriktning av 
verksamheten i stort för kommande planeringsperiod. 

För liinsstyrelsens del föreslas k varstä bl. a. uppgifterna att utse vissa 
funktioniirer i taxcringsniimnd, att göra distriktsindelning och besluta om 
niirnndernas verksamhetsområden samt att bestiimma vissa ersiittningar till 
taxeringsfunktioniirer m. fl. 

Niir det giiller den lagtekniska utformningen av utredningens förslag 
föresläs bl. a. följande iindringar i TL. 

I 17 ~föreslås ett tilliigg av innebörd att skattechefen leder taxeringsarbetet 
i liinet och utfärdar föreskrifter för lokal skattemyndighets medverkan i 

taxeringsarbetet. 
lkstömmelserna i 59 ~ om att liinsstyrelsen vakar över taxeringsarbetet i 

första instans föres läs slopade. Skattechefen i s!lillet för länsstyrelsen skall 

handha uppgifterna enligt 59 a och 60 ~~. 
lktdlbnde skatteavdelningarnas organisation föreslår utredningen bl. a. 

att den nuvarande taxeringsenheten delas i tvä enheter, en beniimnd 
taxeringsenhet, med ansvar för elen ärliga taxeringen och en, beniimnd 
processenhet, med uppgift att sköta processforingen. Skatteavdelningarna 
!Oresli1s vidare få ett skattechefens kansli för administrativa stödfunktioner [1t 
skattechefen. 

Öl'riga .fi"dgor 

Enligt utredningen finns det i elen nya taxeringsorganisationen, diir 

tjiinstemiin vid lokal skattemyndighet resp. liinsstyrelse skall biträda 
taxeringsniinrnderna. inte liingre nägot behov att förfoga över kommunala 
tjiinstemiin för taxeringsarbetet. Utredningen föreslär cföför att bestiimmel

serna i 16 ~ 2 mom. TL slopas. 
\1ed hiinsyn till att samtliga niimnder skall bitriiclas av tjiinsteman llireslår 

utredningen vidare att bestiimmelserna i 16 ~ 3 mom. om riitt för ordförande 
att anlita skrivbitriidc skall utgä. 

Utredningen föreslår också att en uttrycklig regel om taxeringsintenclen

tens partsstiillning tas in i ett nytt 2 mom. i 17 ~. Enligt förslaget skall däri 
anges att taxeringsintendent iir part i skatteriitt, kammarrätt och regerings
riitten vid prövning av iirenckn enligt TL. 
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3.3.4 Rc111i.1s_r11ra11elrna 

Orcl/iiranclcns ll/l{Jgifier 

Utredningens förslag i !"råga om ordförandens uppgifter i den nya 
organisationen har i huvuds:ik liimnats utan erinran av remissinst:msenrn. 

Några remissinstanser kritiserar dock förslaget att slopa bestiimmclsen om 
att ordföranden skall Wmna de skattskyldiga deklarationsupplysningar. 
Ka111111arrii11c11 i G"ii1eh1J1g anser att förslaget strider mot den serviL·eanda som 
hör kiinneteckna myndigheterna i dagens samhiille och framhäller att det 
varken iir önskviirt eller i prnktiken över huvud taget så Iiitt att slopa 
ordföranden som upplysningskiilla för de skattskyldiga. Även .Viiri11gslil·c1s 

ska11ecll'lcga1ion vill ha kvar bestiimmelsen i fråga. 

Ska11c1n.1·11clighc1cmas 111111giji('J" 

L:tredningens förslag angående de uppgifter som i första hand skall 
ankomma på skattemyndigheterna har i huvudsak endast mött inviindningar 
i vissa detaljfrågor. 

Flera remissinstanser viinder sig sålunda mot utredningens formulering i 
lagl\irslaget i fråga om tillhanclah<'illanclet av föredragande, nämligen att det 
skall ske "i den utstriickning myndigheten !inner p[1kallat". Detta uttryck hör 
enligt remissinstanserna iinclras till "i erforderlig utstriickning" e. d. 

Lä11.,s1rrl'lsen i .lfa!mii/ws län ifrågasiitter om inte bestiimmclserna om 
skattemyndigheternas uppgifter i elen nya organisationen iir av sådan 
ordningskaraktiir att de hör hemma i TK eller i myndighetsinstruktionen. 

Nägra remissinstanser berör förslaget till reglering av lokal skattemyndig
hets resp. Hinsstyrelses medverkan i granskningsarbetet. 

Fiirl'ni11ge11 Sl'('J"igcs .fiigdl'ri1jäns1c111ii11 konstaterar att den föreslagna lag
texten synes utvidga liinsstyrclsens och lokal skattemyndighets behörighet. 
1-"öreningen päpekar att en överföring av personella resurser från en 
:1rbetsplats till en annan emellertid inte kan genomföras utan förhandlingar 
enligt lagen (I 976:580lom medhestiimmande i arbetslivet. MBL. med berörda 
personalorganisationer. Om i st~illet arbetsuppgifter skulle flyttas frän en 
arbetsplats till en annan måste en sådan ätgiird föregås av en noggrann 
resursinventering i samråd mellan berörda parter. 

l.iinss1yre!scma i S1ockho/111s samt Ciii1chorgs och Bohuslän anser att det inte 
bör kriivas siirskilda skiil för att lokal skattemyndighet skall medverka i 
siirskild niimncl eftersom sådan niimncl enligt liinsstyrelsernas mening också 
skall tinnas på lokal niv[1. 

l.iims1.rrc/se11 i S10ckhn/111s lc"i11 påpekar behovet av {1tgiirder som underUttar 
det administrativa förfarandet vid samgranskning av fåmansföretag och 
cleras deliigare. Linsstyrelsen pt1pekar bl. a. att vissa arbetsuppgifter med 
a\·seende på debitering m. m. iir uppdelade pä skilda myndigheter niir det 
giiller f:.lmansbolag å ena sidan och deras deHigare ~1 andra sidan. Det giiller 
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l. ex. i fråga om \iingdföring, anst~md samt ätgiirder enligt upphörds\agen 
( 1953:272. LBL och lagen (1959:551) om beriikning av pensionsgrundande 
inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmiin t<irsiikring, LBP. Linsstyrelsen 
llireslär alt möjlighet öppnas !lir J:insstyrclse att l'iirordna att beslutsfattandet i 
dessa fall skall samordnas till en myndighet. 

·I rhl'ls/i)/'/lll'r 111. 111. 

Lii11.1.1rrrc/se11 i (iiirebon!.s och Bohus liin delar utredningens uppfattning att 
branschvis granskning av rörelsedeklarationer och samgranskning av 
fämansbolag med deliigare effektiviserar granskningsarbetet. Linsstyrelsen 
framhäller att man under de första ~!ren i den nya organisationen bör pröva sig 
fram till ett system som ger effektiv kontroll till rimlig kostnad. 

Uinssryrdw11 i I-la/lands län anser ocksf1 att bransch vis granskning kan vara 
liimplig inom säviil lokal som siirskild taxeringsniimnd. Linsstyrclsen 
betonar dock vikten av att myndigheterna ges möjlighet att organisera arbetet 
med hiinsyn till personalens kunskaper och speciella intressen liksom till 
sam mansiit t ni ngen av dek larationsmaterialet. 

l.ii11.1srrr<'lscn i Krisriansracls lii11 iir ense med utredningen att det finns 
fördelar med branschgranskning, men anser att nackdelarna med en sådan 
granskning klart överdger i ett liin av Kristianstads storlek. Linsstyrelsen 
framh:iller bl. a. att branschgranskning leder till ett mindre onwiixlande och 
kunskapsutvecklande arbete och fler l'öredragande i niimnderna. Vidare 
pekar Hinsstyrelsen på att liinet i hiig grad domineras av jordbruk och menar 
<llt granskning a\ jordbrukscleklarationer hiir ing[1 i alla granskares arbets
uppgifter. Slutligen framhäller liinsstyrelsen att llertalet fögderier inom liinet 
har sa ringa storlek att branschgranskning i dessa över huvud taget inte torde 
g{1 alt genoml'iira . 

. ..J m1·an'/iircle/11i11g - skarrnhe/i'11s s1ii//11i11g 

Förslagen om fördelningen av ansvaret inom liinet i frf1ga om den [1rliga 
taxeringen har i princip tillstyrkts eller liimnats utan erinran av llertalet 

remissinstanser. N~1gra remissinstanser ifrågasätter eller motslitter sig dock 
förslaget att I:insstyrelsens uppgifter enligt 59 ~ skall föras över på skattel'i1e
lcn. l\i1gra lokala skattemyndigheter iir vidare kritiska mot projektets förslag 
rörande ansvarsfördelningen mellan regional och lokal nivä. 

Niir det giiller fördelningen av uppgil'terna mellan 
1 Lins st y r e \se och skatte c h e f konstaterar lii11sstyrelse11 i Skara

horg.1· län att förslagen står i iivercnsst:immelse med 1975 ars riksclagsbeslut. 

som fastlade principerna för skattechefens ansvar för taxeringen i första 
instans. Linsstyrelsen påpekar att det inte inneblir något principiellt nytt att 
\·issa funktioner inom taxeringsomrfalct liiggs på skattechefen och inte pä 
l~insstyrclsen. Redan nu har ~kattechefen viktiga funktioner som inte iir 
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bnsstyrelseuppgifter i vanlig mening. Ocks[1 andra tjlinstemlin på Wnssty
relsen har liknande speciella befogenheter (JL'h ansvarsområden. Linssty
relsen framhäller att taxeringsnlimndernas verksamhet varken ~ir eller 
kommer att bli inordnad under liinsstyrelsen. Den ledning. planering och 
samordning som krlivs för att taxeringsarbetet skall kunna fungera tillfrcds
stiillande bör diirför inte ens formellt vara Wnsstyrclseuppgift utan m;lste p:1 
slitt riksdagsheslutet anger ankomma på skattechefen. 

SACOISR anser att förslaget att låta skattechefen överta Wnsstyrelsens 
formella ansvar för den årliga l<!xeringen iir i konsekvens med hur arhetel sker 
i praktiken och noterar det chirfiir med tillfredsställelse. 

RR 1 · framhåller att förslaget till fördelning av ansvaret för den årliga 
taxeringen bör ses mot hakgrund av att skatteavdelningen lir en organisato
risk del av länsstyrelsen och all det övergripande ansvaret för den statliga 
förvaltningen i !linet enligt Wnsstyrclseinstruktionen åvilar Hinsstyrelsen. 
Detta förhållande talar enligt RRV för att Wnsstyrelsen iiven efter eventuell 
ändring av den årliga taxeringen ansvarar för att skattechefen uppfyller såvlil 
sitt sakområdes- som sitt linjeansvar i enlighet med vad som föreskrivs i 
särskild ordning. Det finns enligt RRV skäl påpeka att under Wnsstyrelsens 
samlade ansvar finns iiven frågor om exempelvis organisation. arbetsordning, 
budget och anslagsframstlillning. Linsstyrelsens övergripande ansvar f'ör den 
statliga förvaltningen inom !linet och vad som följer diirav bör enligt RRV 
beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. 

Lä11ssryrc/sc11 i Afa/111ii/111s län motsätter sig förslaget att llinsstyrelsens 
uppgifter enligt 59 ~skall föras över på skattechefen. Linsstyrelsen p;1pekar 
att i begreppet taxeringsarbete inryms bl. a. och till viisentlig del de uppgifter 
som genom reformen förs över från ordförande och kronoombud till 
tjiinstemän. dvs. detaljgranskningar. kontroller. utredningar 111. m. Även 
efter reformen, varigenom ordförande befrias från detaljgranskning m. m .. 
ligger emellertid på denne kvar ett allmlint ansvar för arbetet inom nlimmkn. 
t. ex. planläggning och ledning av sammantriidena. m. m. I Wr har llinssty
relsen ett ansvar för att de f'unktioniirer. som den tillsatt. fullgör sitt uppdrag 
på ett tillfreclsstiillande siitt. 

Linsstyrelsen anser cHirför att bestiimmelsen i 59 ~ TL bör varu kvar. Helt 
allmiint finner llinsstyrelsen vidare att det lir angelliget att den förankring. 
som taxeringsarbctet i forsla instans r. n. har i liinsstyrelsen med dess 

lekmannastyrelse. inte försvagas. rvted den öwrgiing till mera utprliglad 
tjiinstemannataxering. som reCormen i praktiken innebiir. borde denna 
förankring snarare fiirstiirkas. 

)\ven lä11ssryrdse11 i Sr11cklw/111s /iin iir av den uppfattningen att 59 ~ bör 
behållas. Uinsstyrelsen anser att man inte onödigtvis bör framtona skatte
viisendets liskala särart utan i stiillet om möjligt markera skattevlisendets 
anknytning till den allmiinna IOrvaltningen som llinsstyrelsen represente-

rar. 
Niir det giillcr ansvars rörde In i n gen m e Ila n skatte för -
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\'altningen på regional och lokal nivfa undcrstrykerlkra 
remissinstanscr hehovet av klara ansvarslinjcr. Från Wnsstyrelsehåll betonas 
vidare vikten av att skattechefen får möjlighet att disponera hela gransk
ningsorganisationcn. 

Lii11ss1.1·rel\c11 i S1ockl10l111s liin framhåller att skattechefen i liinet inte endast 
hardet yttersta ansvaret för taxeringsarbetets uppl:iggning och genomförande 
utan att han också skall se till att den övergrip.ande planeringen inom ett 
samrådsorgan med företriidare för bl. a. lokal skattemyndighet ges sådan 
inriktning att de skattskyldigas berättigade krav på en riktig behandling av 
deras taxeringar kan uppfyllas. Det måste diirför enligt länsstyrelsen finnas en 
klar ansvarsfördelning mellan de två myndigheter som i dag handhar bestyret 
med taxeringsarhetet. Det får inte föreligga minsta tvivel om att skattechel'en 
i alla situationer har detta ansvar. Linsstyrelsen betonar siirskilt vikten av att 
skattechefen i liinet skall iiga ge allmiinna direktiv för taxeringsarbetets 
uppliiggning och inriktning. Lokala skattemyndigheterna har alltsit all 
efterkomma och arbeta i enlighet med vad skattechefen sålunda kommer att 
föreskriva. 

Direktiven hör enligt Hinsstyrelscn ges till de lokala skattemyndigheterna 
som saclana. Dessa skall alltså inför skattechef svara för att verksamheten för 
elen avsedda inriktningen. Detta kan i vissa fall innebära att viss del av 
personalen skall medverka i speciella projekt. 

Denna skattechefens rätt att i vissa liigen förfoga över hela gransknings
organisationen i liinet bör enligt lfosstyrelsen klart framgå av författnings
texten. Diiremot anser länsstyrelsen att elen föreslagna föreskriften i 17 ~om 
samråd med lokal skattemyndighet iir överflödig. Enligt liinsstyrelscn iir det 
självklart att samråd måste ske med alla dem som medverkar i taxeringsar
betet. 

.\ven länsstyrelsema i Mal111iih11s samt Giirchorgs och Bohus län anser att 
föreskriften om samråd kan utgå. 

Uinssrrrclsen i Giitehorgs och Bohus län instiimmer i utredningens utta
lande, att den nuvarande ordningen med ett regionalt sakområdesansvar som 
vilar direkt pä skattechefen iir rationellt och bör bihehållas. Uppgiften att 
planera och samordna verksamheten i stort samt viiga och prioritera 
resursin5atserna kan enligt liinsstyrelsen biist utföras på regional nivå. 
Givetvis måste arhetet hiirmed ske i samråd med berörda lokala skattemyn
digheter. Linsstyrelscn framhåller vidare att det iir viisentligt för en dlektivt 
arbetande skatteadministration att det föreligger klarhet i fråga om ansvar och 
styrningsriitt inom organisationen. Detta har emellertid enligt hinsstyrelsens 
mening inte kommit till klart uttryck i f'örfottningsförslaget. 

/.änss1yrclsc11 i Uppsala län anser att det Lir rimligt att skattechefen har 
möjlighet att förfoga över hela granskningsorganisationen i liinet. Den 
möjlighet som enligt liinsstyrelseinstruktionen finns att förordna tjiinsternan 
vid länsstyrelsen att tjänstgöra vid lokal skattemyndighet biir utstriiekas 
genom intagande av bestiimmelse i lokal skattemyndighets instruktion så att 
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skattechefen ges möjlighet att styra resurser frän lokal skattemyndighets 
granskande enhet till liinsstyrelse och annan lokal skattemyndighet inom 
liinet. Uinsstyrclsen anser. att sådana bestiimmelser kan införas utan risk för 
störande förOyttningar av personalen. Niir tjiinstemannen inte kan nyttas kan 
i praktiken deklarationerna nyttas från det ena fögderiet till det andra diir 
tjänstemannen finns om behörighetsfrågan lösts. Enstaka resor från en ort till 
en annan för föredragning inför taxeringsniimnd fi'ir anses ligga inom 
toleransgränsen. 

SACOISR delar utredningens mening, att skattechefen bör ges ett större 
linjeansvar när det gäl kr anviindningen av personal på de lokala skattemyn
digheterna. Härigenom bör bl. a. personalgenomströmning mellan länssty
relser och lokala skattemyndigheter underliittas, vilket bör vara naturligt. då 
arbetsuppgifterna får en mer likartad karaktär. SACO/SR finner att utred
ningens förslag för anses stå väl i överensstiimmelse med personalens 
intressen. 

De lokala skattemyndigheter som har uttalat sig i frågan godtar i princip att 
skattechefen får ansvaret för de ledande. planerande och samordnande 
uppgifterna inom regionen. Samtidigt betonas att fögderichefen bör ha 
ansvaret f(.)r genomförandet inom sitt område. Vidare understryker så gott 
som samtliga lokala skattemyndigheter vikten av att ett organ för samråd 
mellan lokal skattemyndighet och länsstyrelse inrättas. 

Lokala skmremrndighcten i 1 'ästerds.tiigdcri anser det givet att skattechefen 
skall ansvara för skatteförvaltningens effektivitet inom regionen ~ch att han 
har befogenhet att vidtaga dispositioner i organisation och arbetsformer. I lur 
stor denna direktivriitt skall vara i fråga om lokala skattemyndighetens 
personalresurser har dock utredningen inte närmare preciserat. Myndigheten 
anser att det vore önskvärt om detta kunde ske så att skattechef och 
fögderichef vet inom vilka ramar deras direktivriitt och handlingsfrihet 
ligger. 

Lokala ska11e111yndighere11 i Giitehr11g.1.fiigdl'l'i anser att det iir beklagligt att 
utredningen inte har kunnat presentera mer fullstiindiga förslag i fråga om 
innehållet i ansvarsfördelningen. Myndigheten konstaterar att avsikten 
tydligen är den, att skattechefen som sådan skall kunna omfördela gransk
ningsrcsurser hos lokal skattemyndighet. Niir det giiller skatteavdelningen 
kan han icke göra det i egenskap av skattechef utan säsom avdelningschef 

sålccles i länsstyrelsens namn. Myndigheten anser att man bör ha samma 
metod för de olika granskningsorganisationerna, dvs. den regionala och den 
lokala. Det är vidare enligt myndigheten helt mot samhiillsut vecklingen att 
konservera metoden mecl enmansbeslut och att liigg<1 besluten allt Wngre fr<'in 
den enskilde. 

Myndigheten godtar i princip att skaq~chet~n bör ha riitt att i vissa liigen 
disponera hela granskningsorganisationen, M\;d skattechefens roll och hans 

ansvar är det klart att han - via hins~tyn;lsGP - skall kunna ha den 
möjligheten. Det är emellertid enligt myndigheten lika klart att denna 
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möjlighet aldrig får innebära kortsiktiga ingrepp i strid mot planeringsöver
enskommelsen eller under löpande planeringsperiod. Det iir cliiriör angeliigct 
att frågorna om skattechefens roll och om ansvarsfördelningen ganska snart 
allsidigt analyseras. 

Förslaget alt låta skal techefen i stiillet för !Unsstyrelsen avge förs I ag 
t i 11 I ii n sa n v is ni n g ar (59 a ~) godtas eller liimnas utan erinran av 
remissinstanserna. Uinssrrrelse11 i lfa/111iihus lä11 anser att bestiimmelserna i 
paragrafen bör föras över till TK. 

Inte heller förslaget att skattechefen skall överta liinsstyrelsens befogenhet 
enligt 60 ~ att kalla vissa ledamöter i taxeringsnämnden till överläggningar 
möter några erinringar från remissinstansernas sida. 

Ui11ssryrclsc11 i Blekinge lii11 anser att det i enlighet med utredningens 
intentioner i fråga om ansvarsfördelningen förefaller naturligt - inte minst 
från effektivitetssynpunkt - att iiven ansvaret för att förordna taxerings
niimndsordförande överförs på skattechefen. 

Förslaget att slopa bestiimmelserna i 16 ~ 2 mom. om kommuns 
111 ed verkan i taxeringsarbetet kritiseras av några remissinstanser. TOR 
framhåller att till de tjiinstemiin som avses i stadgandet hör även de 
kommunala taxeringsrevisorer, som finns anställda i vissa kommuner. Enligt 
TOR utför dessa ett viirclefullt arbete i form av bl. a. offensiva granskningar. 
TOR anser diirför att bestämmelserna bör stå kvar. Av samma mening iir 
/ä11ss1rrelsc11 i S1t1ckho/111s län. Afa/111ii ko1111111111 och Förc11i11gc11 S\'C'rigcs 

k111111111111ala 1axcri11gsre1·isorN. 

I friiga om förslaget att slopa rätten !Or ordförande att anlita skriv bi -
t r ii cl e påpekar lä11ss1rre/se11 i Koflf'Orhcrgs lä11 och Fiireni11gc11 Sl'Niges 

.fiigderi1jii11ste111ä11 att denna riitt bör finnas kvar övergångs vis till dess att alla 
niimnder har fått tjiinstcmannabitriide. 

rörslaget att tax er i n g si n ten de n te n s p a r t s st H 11 n i n g skall 
anges i ett nytt 2 mom. till 17 ~ siitts i fråga av /ä11ss1yrelscma i Kopf1arbc1:~s 

och Norrbo11ens /ii11. som hiivdar att intendentens stiillning framgår av andra 

besfammelser i TL. 

3.3.5 Sra1s111aktemas beslut l'id /97fJ!77 drs riks111ii1c 

Riksdagen har vid 1976177 ärs riksmöte beslutat (prop. 1976177: ]()()bil. 18, 
CU 1976177: 13, rskr 1976177: 164) att de av RS-projektet förordade princi
perna rörande fördelningen av granskningsarbetet mellan liinsstyrelsc och 
lokal skattemyndighet skall ligga till grund f'iir fördelningen av personal 
mellan myndigheterna. Det innebiir således att samtliga aktiebolag, 
föreningar m. tl. skattskyldiga som upptas i de s. k. 13- och C-liingderna skall 

granskas regionalt. Till r~gional granskning skall också hiinföras fämansbo-
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lagsdelägare och deras familjer samt högst 75 000 övriga svårkontrollerade 
skattskyldiga och deras familjer. Aterstoden skall granskas lokalt. Siirskilda 
förhållanden i något liin skall dock kunna medföra en delvis annorlunda 
fördelning av cleklarationsgranskningen. 

Riksdagen beslutade samtidigt om bl. a. organisationsföränclringar vid 
llinsstyrelsernas skatteavdelningar och organisationsmodeller för de lokala 
skattemyndigheterna samt bemanningsplaner. Beslutet innebiir i huvudsak 
följande. 

Liinsstyrelsernas skat,teavclelningar och taxeringsavdelningen vid länssty
relsen i Stockholms län skall omorganiseras. Det samlade ansvaret för elen 
årliga taxeringen inom länet liiggs på en nyorganiserad enhet, beniimnd 
taxeringsenhet, hos länsstyrelserna. De djupare och mer omfattande revisio

nerna h~införs till de nuvarande revisionsenheterna. Den nuvarande 
taxeringsenhetens besvärsärenden samt allmänna ombuclsfunktioner för 

uppbörd och mcrviirdeskatt llyttas till en ny enhet beniimncl besvärsenhet. 
Ett särskilt skattechefens kansli inriittas vid varje länsstyrelse. 

Organisationen av mindre och medelstora lokala skattemyndigheter skall 
bygga på att myndighetens arbetsuppgifter fördelas på en serviceenhet och en 
granskningsenhet. Arbetsuppgifterna vid de största lokala skattemyndighe
terna skall fördelas geografiskt på skatteadministrativa enheter. Till myndig, 
heterna knyts dessutom en arbetsgivarenhet och en administrativ enhet. 
Arbetet inom de olika enheterna hos lokal skattemyndighet skall bedrivas 
inom arbetsgrupper med integrerade arbetsuppgifter. 

I prop. 1976/77: 138 har jag berört vissa frågor angående skattemyndighe
ternas medverkan vid taxeringsarbetet. Jag anförde därom bl. a. följande. 

De tjiinstemän som skall biträda taxeringsniimnderna avses i stor utsträck
ning arbeta i granskningsgrupper. Varje sådan grupp skall kunna.biträda !lera 
taxeringsniinmder och fördela sin medverkan på det sätt som visar sig 
Wmpligast. Något särskilt förordnande att utföra granskning eller vara 
föredragande bör inte kr~ivas. Dessa arbetsuppgifter följer med tjänsten hos 
liinsstyrelse eller lokal skattemyndighet. I vilken utsträckning och åt vilken 
eller vilka taxeringsnämnder tjänstemannen i det särskilda fallet skall lämna 
sitt bitriide iir en organisationsfråga som för lösas i administrativ ordning. 

För att möjliggöra att den .granskningspersonal som finns hos länsstyrel
serna och de lokala skattemyndigheterna kan tas i anspråk på angivet sätt 
redan vid 1978 års taxering föreslog jag en uttrycklig besUimmelse i 16 ~ 
1 mom. TL om att liinsstyrelse och lokal skattemyndighet skall medverka i 
taxeringsnämnds arbete i enlighet med föreskrifter som meddelas av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Jag förordade vidare 
att 6 ~ 1 och 2 mom. TL skulle kompletteras med bestämmelser om att 
kronoombud eller taxeringsinspcktör inte behöver utses niir tjänsteman hos 
länsstyrelse eller lokal skattemyndighet är föredragande i taxeringsniimnd 
med stöd av 16 ~ 1 mom. Förslagen har godtagits av riksdagen (SkU 1976/ 
77:49, SFS 1977:416). 

7 Riksdagen 1977 I 78. 1 sam/. Nr 181 
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4 Taxeringsnämndernas ,·erksamhet m. m. 

4.1 Arbetsformer 

4.1. I Nul'arande ordning 

Taxeringsnlimnd har möjlighet att-utse en eller flera ledamöter som utöver 
ordföranden och kronoombud resp. taxeringsinspektör granskar deklara
tioner (50 ~ 1 mom.). 

Ordföranden bestämmer tid och plats för taxeringsnämndens sammanträ
den. I Ian skall också kalla ledamöterna och på lämpligt sätt underrätta 
liinsstyrelsen och de skattskyldiga i liinet om tid och plats för sammantriidena 
(61 ~ I mom. ). Normalt brukar niimnden sammanträda 4 - 8 gånger under 
perioden mars-juni. 

Protokoll skall föras vid sammantriidena i erforderlig omfattning (61 ~ 

I mom.J. Bl. a. skall i protokollet antecknas fall diir ordförandena eller 
taxeringsinspektören haft avvikande mening om beslutad taxering (63 ~). 

Yttcrligrc bestämmelser om vad protokoll skall innehålla finns i TK. I 
praktiken förs inte siirsk1lt protokoll från varje sammanträde uian ett enda 
protokoll upprättas för hela taxeringsperioden. I protokollet tas inte in uppgift 
om vilka taxeringar som behandlats vid visst sammanträde. Det går inte 
heller att av protokollet utläsa vilka ledamöter som har deltagit i beslut 
rörande viss skattskyldigs taxering. 

Taxeringsinspektör deltar i nämndens överläggningar men inte i dess 
beslut (61 ~ 2 mom.). 

Sammantriide med taxeringsniimnd hålls inom slutna dörrar. Skattskyldig 
har dock riitt att inför niinrndcn lämna upplysningar till ledning för taxering 
som berör honom. Om det kan ske utan hinder för förrättningens fartgång bör 
niimnclen genast lämna skattskyldig begiird upplysning i fråga om hans 
taxering (61 ~ 4 mom.J. Skattechefen eller av honom beordrad tjänsteman får 
närvara vid sammanträde med taxeringsnämnden (61 ~ 5 mom.). 

Är ordföranden jävig utser nämnden inom sig viss ledamot att föra ordet 
vid ärendets behandling (62 ~). 

Heslut om taxering och annat beslut som innebär avgörande i sak får fattas 
om ordföranden och niinst två eller, i taxeringsnämnd vars distrikt omfattar 
mer iin en kommun, minst tre andra ledamöter är närvarande. Endast ett 

kronoombud får delta i omröstningen. Annat beslut av nämnden får fattas av 
ordföranden ensam. 

Anser taxeringsnämndens ordförande eller taxeringsinspektör att taxering 
bort åsiittas annorlunda än taxeringsnämnden beslutat. skall han på dekla
ration eller därvid fogad handling ange elen taxering, som enligt hans mening 
bör åsLittas och göra anteckring hiirom i protokollet. 

Annan ledamot som deltagit i taxeringsnämndens beslut får anföra 
reservation mot beslutet. Reservation skall anmälas innan sammanträdet 
avslutas. Om reservationen närmare utvecklas, skall den avfattas skriftligen· 
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öch avges sist vid justeringen av protokolle!. 
Av niimnden anlitad sakkunnig har riitt att anteckna siirskild mening till 

protokollet (63 ~). 
I !ar ledamöterna skiljaktiga meningar skall öppen omröstning hållas och 

flertalets mening giilla. Vid lika röstetal gäller den mening som är till den 
skattskyldiges förmån eller, om denna grund inte kan tilWmpas, ordföran
dens mening (64 ~). 

Taxeringsniimnden beslutar årligen i fråga om inkomsttaxering och 
förmögenhetstaxering. Nämnden skall så snart ske kan och om möjligt före 
utgången av maj månad under taxeringsåret företa taxering till kommunal 
inkomstskatt av sådana ska!tskyldiga, som skall taxeras till statlig inkomst
skatt av annan taxeringsnämnd eller vilkas besvär över taxeringen skall 
prövas av elen mellankommunala skatterätten. Vid sådan taxering bö.r 
samråd i regel ske med övriga nämnder som taxerar den skattskyldige. Dessa 
skall också underrättas om taxeringen. Även för andra fall föreskrivs 
underrättelseskyldighet (66 n 

4.1.2 Principhes/urer 

RS-utredningen föreslog i huvudsak följande iinclrade former för taxerings

niimndens verksamhet. 
Föredragning skall i princip skötas av elen tjänsteman som granskat 

deklarationen. Denne skall inte få delta i nämndens beslut men få anteckna 
avvikande mening. Suppleant skall få närvara vid nämndens samtliga 

sammantriiden. 
För att ge lekmännen möjlighet att medverka mer ingående i bedömnings

frågor skall nämnden kunna överlämna åt ordföranden att ensam besluta i 
frågor som är otvistiga eller som är av formell natur eller rör mindre 
belopp. 

Omröstningsreglerna iindras så att ordföranden får utslagsröst vid lika 
röstetal. 

Dåvarande departementschefen förordade utredningens förslag till 
ändrack verksamhetsformer. Han framhöll därvid bl. a. i fråga om den 
föreslagna fördelningen av beslutskompctensen att lekmännens erfarenheter 
och kunskaper borde nyttiggöras i taxeringsarbetet på bästa sätt. Detta är 
möjligt om nämnderna koncentrerade sitt arbete på de viktiga beclömnings
frågorna i taxeringen. Enligt hans mening var det dlirför rationellt att beslut 
betriiffande otvistiga deklarationer och ärenden om småbelopp liksom frågor 

av rent teknisk och formell natur avgjordes som enmansmål av ordföranden 
efter förberedelse av granskaren. 

Skatteutskottet tillstyrkte förslaget och riksdagen beslutade i enlighet 
hiirmed. 
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4.1.3 R.5"-pro/ektet 

Sammanträden. när\'{/rorä11 och pro1oko///hring 

Utredningen anser att tid och plats för taxeringsniimndens sammanträden 
liksom nu bör bestämmas av ordföranden. 

röreskriften i 61 ~ I mom. om att ordföranden på lämpligt siitt skall 
underrätta de skattskyldiga inom taxeringsdistriktet tillämpas f. n. i regel så 
att meddelande om sammanträdena genom länsstyrelsens försorg anslås hos 
myndigheten. Utredningen föreslår att föreskriften slopas och alt i stii\let 
skyldighet införs för ordföranden att underrföta även lokal skattemyndighet. 
Enligt utredningen tillgodoser man därigenom de skattskyldigas intresse av 
att på ett enkelt siitt få kännedom om sammanträdena. 

Enligt principbeslut bör suppleant ha rätt att närvara vid taxeringsnämn
dens sammanträden utan att förfall för ordinarie ledamot föreligger. Under
rättelse om sammanträde föreslås diirför skcila siinclas till suppleanterna. 
Suppleant skall inte ha riitt att delta i beslutet såvida han inte ersätter 

ordinarie ledamot. 
Föredragande tjiinsteman skall enligt utredningen inte vara ledamot i 

niimnden och således inte få d~lta i nämndens beslut. Föreclraganclen föreslås 
dock få rätt att delta i nämndens överläggningar. Utredningen föreslår vidare 
att den som utan att vara föredragande verkställt taxeringsrevision skall få 
rätt att niirvara vid handläggning av ärende som berörs av revisionen. 
Dessutom föreslås uttryckliga bestämmelser om niirvaroriitt för sakkunnig i 
fräga om ärende som han biträtt nämnden med samt för skattskyldigs ombud 
eller bitr1iue. Taxeringsrcvisorn och den sakkunnige föreslås även få riitt att 
delta i nämndens överliiggningar. 

De nuvarande bestämmelserna i 63 ~ om skyldighet för ordföranden att 
skriftligen ange skiljaktig mening samt rätt för övriga ledamöter och 
sakkunnig att anföra reservation mot nämndens beslut eller låta anteckna 
avvikande mening till protokollet föreslå!'. också ändrade. Förslaget innebiir 
att de som får delta i nämndens överliiggningar även skall ha rätt att anmiila 
"från beslutet skiljaktig mening"'. Uttrycket har valts för att även sådan 
mening skall omfattas av elen i 18 ~ förvaltningslagen () 971 :290) givna 
föreskriften att part. om det är uppenbart att beslutet går honom emot, skall 
underrlittas bl. a. om "skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller 
annan handling··. Skiljaktig mening föreslås skola avfattas skriftligen och 

avges senast en vecka efter sammantriidet. Den nuvarande föreskriften om 
att skiljaktig mening skall antecknas i protokollet föreslås med hlinsyn till 
föreskriftens ortlningskaraktiir överflyttad till TK. 

Utredningen konstaterar att det från olika håll har förts fram önskemål om 
att det i nämndens protokoll skall tas in uppgiti om vilka taxeringar som 
behandlats vid visst sammanträde. Diirigenom skulle det av protokollet 
kunna utliisas vilka ledamöter som deltagit i beslut rörande viss skattskyldigs 
taxering. Att föreskriva att protokoll skall uppriittas slirskilt för varje 
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sammantriide medför dock enligt utredningens mening ett omständligt och i 
onödan tyngande arbete. Dokumentation av vilka som fattat beslut i visst 
iirende skulle i stiillet kunna ske genom att anteckning görs på deklaration 
eller annat beslutsunderlag om vid vilket sammanträde beslut fattats. 
I farigenom skulle man via protokollets uppgifter om närvaro vid olika 
sammantriiden vid behov kunna konstatera vilka som deltagit i beslutet. 

Utredningen !inner dock att även ett s:'tdant förfaringssätt innebiir ett 
merarbete av relativt ringa viircle. Utredningen anser det cliirför tillräckligt att 

niimndens beslut dokumenteras genom ordförandens signum på deklaratio
nen. 

Lagtekniskt sett föreslas inte några iindringar av bestiimmelserna om 
protokollföring i 61 ~ I mom. Den nuvarande föreskriften om att protokoll 
skall föras i erforderlig omfattning står alltså kvar. Niirmare bestämmelser om 
protokollföring bör enligt utredningen tas in i TK. 

/Jesl11tförlw1 och omröstning 

Principen vid utformningen av delegationsreglcrna bör enligt utredningens 

uppfattning vara att ordföranden ensam skall avgöra endast sådana ärenden 

där lekmannainOytande och lokalkiinnedom kan antas vara utan egentlig 
betydelse. Så snart det föreligger tveksamhet i rättsligt eller materiellt 
avseende hur en fråga bör bedömas, skall frågan alltid avgöras av hela 
niimnden. Utredningen anser dock att det i likhet med vad som gäller för 
skatteriitten skall finnas en kompletterande regel om att deklarationsavvi
kelser på högst 500 kr. alltid skall få beslutas av ordföranden ensam. 

För att få enhetlighet i taxeringsarbetet bör ordförandens rätt att besluta 
ensam inte vara beroende av nämndens delegation. Utredningen föreslår 
cHirför - i motsats till vad som föreslagits i RS-rapporten - att ordförandens 
riitt att besluta ensam skrivs in i TL. Föreskrifterna härom föreslås utformade 
efter förebild av föreskrirterna om domförhet i 5 och 6 ~~ lagen ( 1971 :52i om 
skatterätt, fastighetstaxeringsriitt och Hinsrätt. Förslaget innebär att 
taxeringsniimnd iir beslutför med ordföranden ensam vid 

I) beslut som icke innefattar prövning av ärendet i sak, 
2J beslut om taxering utan avvikelse från sjiilvdeklaration eller annan av 

den skattskyldige till ledning för egen taxering avliimnad uppgift, 
3) beslut om taxering med avvikelse från sjiilvdeklaration eller annan av 

den skattskyldige till ledning för egen taxering avHimnad uppgift, om 
avvikelsen uppgår till högst 500 kr. 

4) beslut om riittelse av tidigare beslut, som till f(:iljd av skrivfel, riiknefel 

eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet samt 
5l avgörande av iirende i vilket saken är uppenbar. 

Som allmiin förutsiittning för ordförandens rlitt att besluta ensam ~kall 
vidare enligt förslaget g~illa att det inte Lir påkallat av siirskild anledning att 
iirendet prövas av fullsutten n~imnd. 
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Någon iindring av giillande krav på antal närvarande ledamöter för att 
niimnden skall vara beslutför föreslås inte. Diiremot foresl{1s att omröstnings
reglerna iindras så att ordföranden får utslagsröst i samtliga fall niir det 

föreligger lika röstetal för skiljaktiga meningar i nämnden. Utredningen anser 

att anledning saknas att i detta avseende ha en annan princip iin i 
skatterätt. 

Nämfl(l/etlamötemas bejiJgcnheter 

De kommun- och landstingsvalda ledamöterna har f. n. inte någon given 
rätt att få ta del av självdeklarationerna. Endast de som utses därtill av 
nämr.den får enligt 50 ~ TL granska deklarationerna. 

Utredningen konstaterar att ursprunget till bestiimmelserna om begriins
ning av ledamöternas riitt att ta del av innehållet i självdeklarationerna, torde 
ha varit en farhåga att enskilda ledamöter tog del av handlingarna endast för 

att tillfredsställa sin nyfikenhet eller av andra taxeringsarbctet ovidkom
mande skiil. Utredningen påpekar att JO i yttrande över RS-projektcts 
delrapport 1976: 1 har ifrågasatt om inte taxeringsnämndens samtliga leda
möter bör lä ta del av innehållet i självdeklarationerna. JO anför bl. a. att en 
ordförande torde kunna förhindra att deklarationer granskas av ren nyfi
kenhet ;iven utan uttryckligt lagstöd. Utredningen delar JO:s uppfattning och 
föreslår att bestämmelserna i 50 ~ ändras så att ledamot får ta del av 
deklarationsmaterialet. 

Enligt utredningen skall nämnden vidare kunna påverka taxeringsarbetet 
genom att hemstiilla om ytterligare utredning av visst Urende, innefattande 
även revision. Utredningen iir medveten om att detta kan innebära vissa 
problem eftersom nämnden inte förfogar fritt över granskningspersonalen på 
lokal skattemyndighet och liinsstyrclse. Huruvida en begiiran från nämnden 
om komplettering av utredningen i ett iirende genom granskningsmans 
försorg kan effektueras blir en prioriterings- och resursfråga som i sista hand 
får lösas av arbetsledare hos myndigheten. Kan bcgiird utredning inte göras 
återstår möjligheten att anmäla ärendet för eftergranskning. 

Samråd mellan raxeringsniimndema m. m. 

Bestämmelserna i 66 ~ om förtursbchandling av vissa taxeringsärcnden 
och om nämndens skyldighet att i vissa fall samråda med och underrätta 
andra berörda taxeringsniimnc.ler föreslås också ändrade. Ändringarna moti

veras till en del av utredningens förslag att all taxering av en skattskyldig skall 
ske i en enda nämnd. Sålunda införs en allmän skyldighet för sådan niimnd 
att inhämta upplysningar för taxeringen medan de nuvarande föreskrifterna 
om samråd och underriittelseskyldighet mellan n~imndcrna i sådana fall 
slopas. I huvudsak betingas dock iindringarna av att de nuvarande föreskrif
terna anses vara av ordningskaraktl1r. Dessa föreskrifter föreslås skola utgå. 
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Det giiller bl. a. bestiimmclsen om att taxeringar av skattskyldiga. vars besviir 
skall prövas av mellankommunala skatterätten skall behandlas med 
förtur. 

L'tredningen påpekar att huvudregeln om den betydelsefulla skyldigheten 
för en taxeringsnämnd att underrätta annan nämnd om förhållande som kan 
påverka taxeringen f. n. tinns i TK. Underrättelseskyldigheten enligt 66 ~är. 
exemplifieringar av den generella underrättelseskyldigheten enligt TK. 
Redan på grund hiirav ter det sig enligt utredningen oegentligt att huvudre
geln finns i TK. Utredningen föreslår att denna regel förs över till TL och tas 

in i 66 ~. 

4./.4 Remissyttrandena 

Sam111a111rädc11, närraroriitt och prorokol//iiri11g 

Utredningens förslag om suppleants niirvaroriitt liimnas utan erinran av 

Oertalet remissinstanser. flera av de remissinstanser som har uttalat sig i 
frågan stiiller sig dock t veksamri1a till att suppleanterna skall niirvara vid 
niimndens samtliga sammanträden. En sådan ordning anses innebära att 
arbetet i nämnden blir tungrott. 

Av denna mening iir bl. a. länsstyrelsen i Norrbo((ens län. Uinsstyrelsen 
anser att iiven om suppleant bör ha riitt att närvara vid sammanträde utan att 
förfall föreligger för ordinarie ledamot, bör inte for elen skull skyldighet 
föreligga att - förutom till första sammanträdet - sända underrättelse om 
sammanträde till alla suppleanter. Nämnderna kan enligt liinsstyrelsen 
annars bli för stora och ohanterliga. Liknande synpunkter anförs av bl. a. 
länsstyrc/scn i Kopparbergs /iin. 

TOR anser utt det skulle bli betungande att underrätta iiven suppleanterna 
om varje sammanträde. åtminstone om tid för sammanträdena bestäms 
successivt och inte i en längre serie. Suppleanternas behov av uppgift om 
sammantriidena bör kunna tillfredsställas genom förfrågan hos länsstyrelsen 
eller den lokala skattemyndigheten varför underrättelseplikten för ordför
anden bör utgå. 

Förslaget om närvaroriitt för föredragande, sakkunnig och taxeringsrevisor 
berörs av ett mindre antal remissinstanser. De som tar upp fråg~m iir 
tveksamma eller avvisande till förslaget att sakkunnig och revisor skall ha rätt 

att niirvara iiven vid nämndens överläggningar. 
Länss1rre/sc11 i Stockholms län ifrågasätter om det kan \·ara förenligt med 

beriittigade krav på rättssäkerhet att den som utan att vara föredragande 
verkstiillt taxeringsrevision samt sakkunnig ges rätt att närvara vid taxerings~ 
niimndens övcrl~iggningar i 1ircncle som de handlugt. Enligt länsstyrelsen 
synes det befogat att revisors och sakkunnigs niirvaroriitt hcgriinsas till en riitt 

att företräda inför niimndcn för att lämna upplysningar. Liknande 
synpunkter anförs av länsstyrelsen i lämtlam/s län. 



Prop. 1977178:181 104 

Lii11sstyrclse11 i Göteborgs och Bohuslän anser att förslaget att den som varit 
sakkunnig eller verkstiillt taxeringsrevision skall få delta i niimnclcns 
överliiggningar och iiven ha riitt att få avvikande mening antecknad till 

protokollet, strider mot processuell praxis. Enligt liinsstyrelsens mening bör 
inte någon som har verksfallt taxeringsrevision få delta i eller niirvara vid 
överliiggningarna. Detta giiller både då revisionen utförts av en från den 
granskande myndigheten fristående revisor och då deklarationsgranskaren -
röreclraganden sjiilv utfört revisionen. Det måste föreligga garantier för att 
taxeringsniimnclens beslut endast grundas på omstiindigheter som delgetts 
elen skattskyldige. 

A ven kam111arrä11en i Gii1ebo1x viinder sig mot förslaget till reglering av 
rätten att niirvara vid taxeringsniimndens sammantriicle och anser att det i en 
del hänseenden är otillfredsstiillande. Enligt kammarrätten beror detta 
närmast på att man fört samman bestämmelser på ett sådant siitt att 
momentet fått karaktiiren av ett slags förham\lingsordning. I fall då 
skattskyldig, kanske med sakkunnig som han anlitat, kommit till niimndens 
sammantriide synes det stötande om nämndens granskningsman och dess 
sakkunnige får sitta kvar medan den skattskyldige och, i förekommande fall. 
hans expert måste avliigsna sig inför överläggningarna. Eftersom den 
skattskyldige inte kan få vara med vid överHiggningen till beslut, anser 
kammarrätten att problemet bör lösas på det viset att inte heller ni\mndens 
granskningsmiin och sakkunniga får delta i överliiggningarna niir "förhand
ling'" med skattskyldig iigt rum. Även om det inte sticker i ögonen på samma 
siitt står det enligt kammarriitten i dålig samklang med den viktiga 
kommunikationsprincipen att taxeringsniimndens expertis över huvud taget 
får delta i nämndens överläggningar. Det hiinder liitt. påpekar kammarrätten. 
att beslut kommer att grundas på material som skattskyldig inte fått reda 
på. 

Förslaget om rätt att anteckna skiljaktig mening berörs av ett fåtal 
remissinstanscr i anslutning till frågan om närvaroriitt vid niimndehs 
sammanträden. Några av de instanser som motsiitter sig att sakkunnig och 
revisor skall få rätt att delta i nämndens överl~iggningar avvisar sålunda i 

konsekvens hiirmed förslaget att dessa skall ha rätt att anteckna skiljaktig 
mening till protokollet. 

Utredningens ståndpunkt att man inte bör införa skyldighet att dokumen
tera vilka ledamöter som deltagit i ett beslut rörande viss ·skattskyldigs 

taxering har mött kritik från några håll. 
Sreriges adrnkarsa111fi111d delar inte utredningens uppfattning att framta

gande av sådana uppgifter innebär ett merarbete av relativt ringa viircle. Ur 
riittssiikerhetssynpunkt måste krävas att en skattskyldig skall kunna få veta 
vilka ledamöter som deltagit i beslut om hans taxering. Avei1 för en ledamot 
måste det vara av stort intresse att ha en överblick över vilka taxeringsbeslut 
som han deltagit i. Samfundet kan inte heller finna att en dokumentation av 
sådana uppgifter skulle vara särskilt betungande för nämnden. 
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JO kan inte heller dela utredningens uppfattning i denna fråga. Den nya 
regeringsformen och instruktionen för JO medför att taxeringsnämnderna 

numera står under JO:s tillsyn. Det blir diirlOr enligt JO i !'ramtiden 

nödviindigt att dokumentation finns om vilka ledamiiter som deltagit i beslut 

rörande viss skattskyldig. 
Länsstyrelsen i Blekinge län anser att förfarandet niir den skattskyldige 

företriicler inför nämnden kan siigas vara en förenklad form av den muntliga 
förhandling, som f'örekommer inom skatteprocessen och som på I:irnpligt siitt 

skall dokumenteras. Liinsstyrelsen !inner det vara viisentligt från bl. a. 

rättssiikerhetssynpunkt att vad som förekommer vid skattskyldigs företriicle 

inför taxeringsniimnd anteL·knas i deklarationen eller på diirvid fogad 

bilaga. 

Bcs/11(/iirhet och vmriistning 

förslaget att ordföranden ens~1m skall få avgöra vissa iirenclen tillstyrks 

eller liimnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Den föreslagna 

iindringen av omröstningsreglerna liimnas utan erinran av remissinstan

serna. 
RR V. länsstyrelsen i Värmlands län. lokala skalfemyndighctcn i Göteborgs 

.f(igderi och SACO/.S"R hör till de remissinstanser som tillstyrker utredningens 

förslag om ordförandens beslutanderätt. 

Bland de remissinstanser som uttalar sig i frågan finns vidare fbretriidare 

för såväl en liingre gående befogenhet för ordföranden att besluta ensam iin 

vad utredningen förordat som för en mer begriinsad beslutanderiitt. Det iir 

främst it vå avseenden som meningarna går isär. Det giiller besluten i fall diir 

avvikelsen uppgår till mindre belopp eller där saken är uppenbar. 

Till elen grupp som förordar en mer omfattande riitt för ordföranden att 
besluta ensam hör bl. a. länss1yrcls('// i Norrbo1tens liin. Uinsstyrelsen anser att 

bcloppsgränsen 500 kr. iir för låg och föreslår att den höjs till l 000 kr. Av 
samma mening är lokala skallemyndighetema i Malmöhus län och Norrbolfens 

län. Fiireningen Srcrigesj(igdcri1jä11.1tl'111än och TOR. Från flera håll påpekas 
diirvid att en såct.111. höjning innebiir att bcloppsgriinsen kommer att 
sammanfalla med elen beloppsgräns som f. n. gäller för att skattcti!Higg inte 
skall påföras på grund av att avvikelsen anses som ringa belopp. 

Aven lokala sk1ute111yndighetema i Östei:t:ötlands län utt.alar sig för en 

höjning av beloppsgriinsen. Det gör också länsstyrelsen i Giirlcbo1g1· liin. 

Länsstyrelsen anser att det med hiinsyn till penningviirdets föriinclringar iir 

mer praktiskt att anviincla basbeloppet som grund för beriikning av denna 

beloppsgriins. Liinsstyrelsen föreslär att griinsen siitts vid 10 'V, av basbelop

pet. 

Länsstyrelsen i Hallands liin ifragasätter viirdet av att i lagtexten anges viss 
beloppsgriins under vilken deklarationsavvikelse får beslutas av orclfbranden 

ensam. I stiillct bör enligt liinsstyrclscn inskrivas att sådan befogenhet 



Prop. 1977178: 181 106 

tillkommer ordföranden betriiffamle beslut om avvikelserrån deklaration diir 
fråga iir om ringa belopp. Vid erinran mot av ordföranden ensam fi1ttat beslut 

bör iirendet dock löredragas i niimnden. Att beslut fattats av ordföranden 
ensam bör enligt liinsstyrelsen utmärkas genom markering på deklaration 
eller taxeringsavi. 

;\lågra remissinstanser intar en tveksam ins@lning till utredningens 
förslag. Det giiller bl. a. Fiireningen S\'criges raxcringsrel'isorcr som irrågasätter 
om inte delegationsriitten bör förbehållas taxeringsniimnden. Liknande 

synpunkter anl'iirs av lämstyrelsen i Ko1111arhcrgs län. 

Länsstyrelsl'll i Kronobergs liin ifrågasätter om inte en ledamot av taxerings

niimnden bör granska iiven de deklarationer, där ordföranden föreslås rå rätt 
att ensam avgöra taxeringsiircndet. Det får enligt Wnsstyrelsens mening 

principiellt anses mindre lämpligt att ett stort antal deklarationer behandlas 
utan att de valda ledamöterna i taxcringsniimnden har möjlighet till insyn och 
inflytande. Om erinringar inkommer mot beslut som fattats av ordröranden 
ensam skall iirendet enligt liinsstyrelsen ovillkorligen föredras i niimndcn. 

Ka111marrä11cn i Stockholm delar uppfattningen att det iir Himpligt och 
praktiskt 111ed en regel, som ger ordföranden riitt att ensam besluta om 
avvikelse från deklarationen i angivna hiinseenden, om det inte av siirskild 

anledning är påkallat att iirendet prövas av fullsutten niimnd. Kammarrätten 
frågar sig emellertid vilka konsekvenserna blir om ordföranden överskrider 
sina befogenheter i dessa hiinseenden och anser att denna fråga hör närmare 
utredas och överviigas innan en kompetensregel får ordföranden i enlighet 
med 11irslaget in förs. 

A"am111111Tii11c11 i s·1111clsrnll anser all rörslaget att i[lla ordföranden ensam 
besluta om deklarationsavvikdser om högst 500 kr. i och för sig iir vill iignat 
att åstadkomma <trbetsbesparing, siirskilt om det kan antas att en stor del av 
de skattskyldiga kommer att omfattas av sfalana beslut. Emellertid kan 
i(irslagct i denna del enligt kammarriittens mening fä till följd att oriktiga 
taxeringar åsiitts. Exempelvis kan en deklaration - som utåt förefaller 
anmiirkningsfri - vid jiimförelse med vad som kan vara k:int om den 
skattskyldiges faktiska inkomst- och mrmögenhetsfiirhållanden visa sig 

behiiliad med mer eller mindre allvarliga brister. Den praktiska möjligheten 
att göra sådana jiimf'i.irelser ton.Je minska avseviirt om deklarationer 
undandras taxeringsn~imndcns bedömande. 

Uinsst1Telscn i Malmiihus län anför att om allmänhetens förtroende för 
ta.xeringsniimnderna skall bevaras och stiirkas. synes det mycket viirdefullt 

att en skattskyldig i största möjliga utsträckning kan riikna med att sakfrågor, 
diir han har en annan uppfattning iin ordföranden, blir föredragna i nämnden. 
Uinsstyrelsen ifrågasätter diirfår liimpligheten av att ge ordföranden en så stor 
befogenhet i iirenden i vilka "saken iir uppenbar". I vart fall synes en begiiran 
av den skattskyldige att fråga om avvikelse (med minst 500 kr.) från hans 

deklaration skall prövas av fullsutten niimnd uttryckligen böra anges som 
sådan siirskild anledning som påkallar sådan prövning. Uinsstyrelsen anser 
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vidare att med uttrycket "'högst 500 kr." bör avses varje avvikelse från en 
deklaration med dett~1 belopp och inte nettoeffekten av höjningar och 
sLinkningar. 

Flera remissinstanser anser att ordförandens rLitt att besluta ensam bör 
begränsas i förhållande till utredningens förslag. 

Länss1yrclscn i Skarabo1;i.:s län viincler sig mot förslaget att ordföranden skall 
ha riitt att besluta ensam i fråga om deklarationsavvikclser om högst 500 kr. 
Linsstyrelsen anser för sin del att varje avvikelse i sakfråga från deklara
tionen som iir till elen skattskyldiges nackdel bör föredras i nämnden. Någon 
niimnvLird ökning av niimndens arbete innebär detta inte. eftersom gransk
ningsarbetet - enligt den ambitionsnivå som utredningen anger och som 
llinsstyrclsen bitriider - maste inriktas på vLisentligheter och på att småfel i 
deklarationerna Himnas utan Lindring. 

Läms1rrclsen i Kris1ianS{(uls län Lir av elen bestLimda uppfattningen att alla· 
avvikelser som innebLir någon form av bedömning skall föredras inför 

niimnden oavsett elen beloppsmiissiga storleken och att ordföranden sjiilv 
skall fä avgöra endast rent tekniska rUttelser. Enligt länsstyrelsens uppfatt

ning kommer nämnden annars att bli bortkopplad i alltför stor utstriickning. 
Om den av utredningen föreslagna modellen skulle accepteras måste enligt 
llinsstyrelsen i vart fall samtliga erinringar mot preliminLira beslut föredras 
inför nämnden. 

Kammarrii11cn i G'ölehm;i.: ifrågasätter om det är llimpligt att låta ordför
anden besluta ensam i fall av otvistiga deklarationer. frågan i vad mån en 

deklaration över huvud taget Lir tvistig eller ej, bör avgöras av fullsutten 

nämnd. Ordförandens riitt att besluta ensam bör diirför inte striicka sig liingre 
iin till fall då fråga är om tekniska eller formella rättelser. Även mindre 
ändringar av materiell natur bör således enligt kammarrätten tas upp i 
niimnden. 

Niimmllcdamö1emas be/(JgcnhNer 

Förslaget att de kommun- och landstingsvalda ledamöterna skall få riitt att 
ta del av deklarationsmaterialet lämnas utan erinran av så gott som samtliga 
remissinstanser. Srcrigcs ind11s1ri/iirb11nd och SAF anser dock att de valda 
ledamöternas granskningsrätt iiven i fortsiittningen skall vara begriinsad. 

Samråd mellan 1axeringsniimndcma m. 111. 

Förslagen till iinclring av bestiimmelserna i 66 ~ om nämndernas under
riittelseskyldighet har föranlett ett fåtal påpekanden. 

Lä11ss1yrclsc11 i Swckholms län anser att den föreslagna skyldigheten att 

underriitta annan myndighet inte synes kunna åläggas taxeringsnämnd. 
Skyldigheten bör enligt länsstyrelsens mening snarare åvila lokal skattemyn
dighet eller eventuellt länsstyrelsen. Liknande synpunkter anförs av länssty-
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relsen i Giitchorg\ och J3ohus liin som dessutom pilpekar att samma synsföt 
torde kunna Eiggas på bcst~immelscn om skyldighet att inhlimta upplysningar 

i visst fall. 
i\ven /ii11sstyrcl\e11 i Jla/111öh11s liin anser att skyldigheten att underrlitta 

annan myndighet bör Wggas pä dem som bitriicler nlimnderna. dvs. gransk
ningsmyndigheterna. Linsstyrelsen delar inte utredningens uppfattningatt 
bcstiimmelserna lir av sådan valör att de bör tas in i TL. i\ ven /ä11sstrre/sc11 i 

Go1/a11ds liin framhäller att bestlimmelserna n~irmast synes ha karaktliren av 
ordningsföreskrifter som bör tas in i TK. 

4.2 Hesluts- och underrättelseförfarandet 

./.:3.1 N11\'ara11cle orcl11i11g 

Om taxeringsniimnden finner anledning att avvika från skattskylcligs 
sjlilvdeklaration skall den skattskyldige rn tillfälle att yttra sig innan nlimnden 

beslutar om taxeringen. Detta går i praktiken till så at't den skattskyldige i 
vanligt brev tillstiills meddela11de om s. k. ifrågasatt avvikelse. Si1dant 
meddelande iir dock inte nödviindigt niir det giiller fclriikning. misskrivning 
eller annat uppenbart förbiseende eller nlir yttrande av den skattskyldige 
annars uppenbarligen inte behövs för att bedöma friigan (65 ~ TLI. 

Heslutar taxeringsnämnden att inte följa självdeklarationen vid taxeringen 
skall avvikelsen och skiilen därför antecknas på deklarationen. Den skatt
skyldige skall vidare underrlittas hiirom. Sådan anieckning resp. underrlit
tclse skall också göras i fråga om avvikelse från annan uppgift eller upplysning 
som elen skattskyldige har liimnat till ledning för sin taxering. Har skattskyl
dig. som inte IHmnat deklaration. åsatts taxering skall han i regel också 
unclerrlittas (69 ~ I mom. TU. 

Underrlittelsen-s. k. slutlig a\'vikelse- skall undertecknas av ordföranden 
och siindas till den skattskyldige i rekommenderat brev (69 ~ 4 mom. TL). 

Eftersom taxeringsniimndens slutliga beslut om avvikelse ofta överens
stämmer med elen irrågasatta avvikelsen skrivs rutinmiissigt de båda 
underriittclserna ut samtidigt på ett blankettset med tre blanketter. varav en 

bevaras i deklarationen. 
Taxeringsniimnden kan ompröva sitt beslut iiven sedan underriittelsc om 

slutlig a\'vikelse har sänts ut. I sådant fall skall ny unclerriittelse siinclas till den 
skattskyldige. Diiri anges i vilket avseende elen tidigare unclerriittclsen inte 

giiller (69 ~ 3 mom. TU. 
Har taxeringsniimnclens beslut om taxering införts felaktigt i taxerings

längcl eller har taxering av fysisk perscm eller dödsbo blivit oriktig till följd av 
uppenbar fclrlikning eller annan uppenbar felaktighet i fråga om vissa avdrag 
m. m. får den myndighet som ombesörjer liingdföringen (lokal skattemyn
dighet eller liinsstyrelsen) besluta om riittelse. Rättelse får efter utgången av 
mars månad äret efter taxeringsåret beslutas encl<ist om anmärkning 
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angående felaktigheten dessförinnan gjorts hos elen som skall besluta om 
riittclse 172 a ~ TLl. 

4.].] RS-proieA:.rct 

Bcslzt t.~/iir/ärander 

RS-utreclningen framhöll i 1974. års rapport att systemet med dubbla 
underriittelser var onödigt komplicerat och vållade irritation i vissa fall hos de 

skattskyldiga. Utredningen förordade att man i stället skulle införa en 
o"rclning med preliminära och slutliga beslut och ett förenklat unclerriittelse
förfarancle. Förslagen i denna del behandlades inte i prop. 1975:87. 

Utredningen knyter an till förslagen i RS-rapporten. Enligt utredningen bör 
man sålunda slopa systemet med en ny likalydande underrättelse i de fall diir 
underriittelsen om ifr[1gasatt avvikelse från deklaration inte har föranlett 

erinringar från den skattskyldige. Utredningen förordar i stället följande 
ordning. 

Niir taxeringsniimnden första gången tar stiillning i ett taxeringsiirende 
skall niimnden fatta ett liirmcllt beslut om taxeringen. Detta beslut skall vara 
preliminiirt. Den skattskyldige fär komma in med erinringar mot beslutet. 
Om så sker skall taxeringsniimnden fatta ett nytt beslut. Det skall vara slutligt 
om taxeringsniimnden inte frångår sitt tidigare beslut. I annat fall fattar 
taxeringsnämnden ett nytt preliminiirt beslut. Taxeringsnämnden får iiven på 
eget initiativ fatta nyttprelirniniirt beslut. 

Enligt förslaget i 1974 års rapport fanns ingen begränsning i taxerings
niimndens riitt att fatta nytt preliminiirt beslut. Vissa remissinstanser 
uttryckte farhågor för att ett sådant system kunde medföra att preliminiira 
beslut skulle komma att användas i för stor utstriickning och ersiitta den 
normala kommunikationsformen med förfrågningar innan beslut fattas. 
1-Eiremnt kan enligt utredningens mening i och för sig anföras att t_iiinste
mannagranskningen biir medfiira att taxeringsiirendena iir v~il förberedda 
genom förfrågningar och andra utredningar niir. iirenclet första gången 
föredras i taxeringsniimnclen. Utredningen påpekar emellertid att detta i sin 
tur bör medföra att inkomna erinringar ofta inte föranleder iinclring a\· det 
preliminiira beslutet. Slutligt beslut kommer då att utfärdas direkt. I de fall diir 

erinringarna föranleder niimnclen att frångå sitt tidigare beslut bör iirendet 
normalt vara så allsidigt utrett att det inte behövs mer iin ett förnyat 
preliminärt beslut. 

Utredningen serdiirför från praktiska synpunkter inte något hinder mot att 
man begriinsar taxeringsniimndens riitt att fatta nytt preliminiirt beslut. Med 
en sådan begriinsning tillgodoser man samtidigt remissinstansernas 

synpunkter. Utredningen foreslår cWrför att taxeringsniimnden skall fä riitt att 
fatta högst ett nytt preliminärt beslut. 

Förslaget innebär således att taxeringsniimnclen skall fatta slutligt beslut 



Prop. 1977/78:181 I JO 

om elen skt1ttskyldige kommer in med erinringar med anledning av 
taxeringsnämndens andra preliminiira beslut. Slutligt beslut skall också fattas 
om den skattskyldige efter taxeringsnämndens första prcliminiira beslut 
bcgiir det. Preliminärt beslut_ som inte har ersatts av ett nytt beslut skall efter 
utgången av taxeringsperiodcn anses som slutligt beslut. 

Besvär skall enligt utredningens förslag få anföras endast över slutligt 
beslut. Genom att slutligt beslut kan fattas redan under taxcringsperiodcn får 
den skattskyldige tillfälle att tidigt anföra besvär hos skatteriitten. 

Utredningen erinrar i detta sammanhang om att myndighet enligt 

allmlinna förvaltningsrättsliga principer får riitta beslut som är uppenbart 
oriktigt. Att detta också gäller taxeringsnämnden framgår, uttalar utred
ningen, av 69 ~ 3 mom. TL där möjlighet till omprövning förutsätts. Även i 
det föreslagna taxeringsförfarandct bör enligt utredningens mening slutliga 
beslut kunna omprövas. Inkommer skattskyldig under taxeringsperioden 
med erinringar över slutligt beslut och framstår beslutet som uppenbart 
oriktigt, skall taxeringsnämnden givetvis kunna rätta beslutet. Samma 

förhållande anser utredningen böra gälla om taxeringsnämnden erhåller 
uppgifter som kan föranleda ändrat beslut, exempelvis nya eller iindrade 
kontrolluppgifter. 

Undcrui 11 c/se/ iir/i1randc1 

Enligt förslaget i 1974 års rapport skulle umlerriittclse om prel iminiirt bes I ut 
slindas i vanligt brev utan underskrift. Underriittelse om slutligt beslut skulle 
dliremot siimh~ i rekommenderat brev med underskrift av ordföranden. 

Bakllm forslaget låg, påpekar utredningen, en striivan att förenkla hante
ringen av undc:rrlittclserna. Utredningen anser att man bör bygga vidare pi1 
detta forslag och anför hL a. foljande. 

L;nderrlittelserna bör i stor utstriickning kunna framstiillas ADB-miissigt. 
Genom att de preliminiira underriittclserna siinds utan underskrift kan de i 
,·issa 1:111 expedieras direkt efter utskriften, vilket innehlir tidsvinster. Även i 
de fall dit endast stommar till uncJerriittclser kan framställas ADH-miissigt 
kan man enligt utrecJningens mening uppnå viisentliga tidsvinster i hante
ringen 0111 man slopar kravet pi1 underskrift. 

Mot forfarancJct att siinda uncJerriittelser i vanligt brev kan anfrirtt5 att 
garantier saknas för att beslutet kommer till den skattskyldiges kfonedom 
och att risk for riittsllirl uster cJiirigenom kan uppkomma. lJ tred ni ngen anser 
all risken för att umlerriittelse om iaxeringsniimndens beslut inte kommer 

den skattskyldige till handa iir liten. Om cJctta iindå inträffar får han 
kiinnedl)m om beslutet niir cJebetscdel på slutlig skatt siinds ut i decemhcr 
mtlnad taxeringsåret. Utredningen erinrar om att senttste tidpunkten for 
anf<irande av ordiniira hesviir över taxeringsniimndens beslut fiiresl<ls vara 
utg~111g:en av februari månad året efter taxeringsåret och att riitt till 
cxtraordiniira hesviir skall föreligga om debetsed.el inte har erhållits under 
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taxcringsäret. Med hiinsyn hiirtill anser utredningen att riittsförlustcr inte 
skall behöva uppkomma genom det föreslagna underriittelseförfaramlct. 

Utredningen framhåller vidare att om undcrriittclse om preliminiirt beslut 
anses kunna siindas ut i vanligt brev bör detta giilla i lika hög grad för slutligt 
beslut. Garantierna for att underriittelse om slutligt beslut kommer den 
skattskyldige till handa anser utredningen vara lika stora eller större iin 

betriiffande preliminärt beslut. Med hiinsyn hiirtill föreslår utredningen att 
iiven umlcrriittclse om taxeringsniimndens slutliga beslut sänds ut i vanligt 
brev. 

I underrättelse om taxeringsniimndens beslut skall enligt utredningens 
förslag besviirshänvisning lämnas. Detta föreslås giilla iiven underriittelse om 
preliminära beslut eftersom dessa i stor utstriickning automatiskt övergår till 
slutliga beslut vid taxeringsperiodens utgång. 

Utredningen föreslår att nuvarande bestlimmelse i 65 ~ TL om kommuni
cering skall utgå och att taxeringsnämndens skyldighet att kommunicera 
skall följa föreskrifterna i 15 ~ förvaltningslagen. Skattskyldig skall dock 
beredas tillfälle att yttra sig på sätt nu är föreskrivet niirett andra premiminiirt 
beslut omprövas på taxeringsnämndens initiativ och den ifrågasatta 
iindringen avser höjning av taxeringen eller sUrskilcl avgift. 

Taxeringsarbetet avses pågå till utg[mgen av november månad taxerings
äret. Beslut som innebiir iindring av tidigare beslut kan således fattas l. o. m. 
den 30 november. Utredningen påpekar emellertid att maskinell utskrift av 

slutskattesedlar av tidsskäl måste påbörjas redan i början av november. Sedan 
utskrift och kuvertering av slutskattesedel skett finns det enligt utredningens 
mei1ing knappast någon praktisk möjlighet att iinclra denna. om taxerings
niimnclen sedermera ändrar tidigare fattat beslut. Den debetsedel som 
utsänds i november/december utvisar då debiteringen på ett underlag som 
inte överensstämmer med taxeringsniimndens senaste beslut. Utredningen 
anser att i sådana fall - vilka enligt utredningens mening mycket siillan torde 
intriiffa - riittelse bör göras enligt de regler som gäller för liingdföringsfel. 
Behov av ett enkelt rättelseförfarande kommer således att finnas iiven i det 
föreslagna systemet. Utredningen föreslår diirför att 72 a ~ TL kvarstår 
oföriinclrad . 

./.:!.3 Remis.1y11ra11de11a 

Utredningens förslag att den siirskilda kommunikationsregcln i 65 ~ TL 

skall utgå har föranlett erinringar från bl. .a. kammarrä11e11 i Göteborg. 

Kammarriitten framhåller att elen gängse tolkningen av 65 ~ TL iir att 

taxeringsniimnden skall ge elen skattskyldige tillfälle att yttra sig inte bara i 
fall då nya fakta kommit till i ärendet utan också då niimnden i rättsligt 
hiinseende bedömer .ett förhållande pil. annat siitt iin elen skattskyldige 
gör. 

Läget kan exempelvis vara det, påpekar kammarr~itten, att den skattskyl-
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digc i sin deklaration anger all han fått ett visst stipendium och hiinför det till 
skattefri inkomst medan taxeringsnämnden finner stipendiet ha karaktHr av 
skattepliktigt periodiskt understöd. Såvitt kammarriitten bedömer det krävs i 

exemplet inte kommunikation enligt reglerna i l 5 ~ förvaltningslagen medan 
65 ~ TL ger nLimndcn anledning att ge den skattskyldige möjlighet att 
argumentera mot niimndens bedömning. som inncbiir avvikelse från själv

deklaration. Kammarrötten anser att den föreslagna ordningen synes föra 
med sig en opåkallad försiimring för de skattskyldiga. Liknande synpunkter 
<lllfiirs av länssryrelsen i Uppsala län och USS. 

L"tredningcns förslag om indelning av taxcringsnLimndens beslut i prcli-

111iniira och slutliga beslut har föranlett erinringar från olika synpunkter. 
Enligt ka111111arrä11ens i Ciörcbmx mening iir en ordning som innebiir att 

preliminära beslut efter en tid blir slutliga från principiell synpunkt mindre 

lyckad. 
l.anrhrukanw.\ ska11cdclega1ion anser att det föreslagna systemet med 

preliminärt beslut följt av erinran från den skattskyldige, eventuellt nytt 
preliminiirt beslut, ny erinran och därefter slutligt beslut kommer av många 
skattskyldiga att uppfattas som mer obegripligt Lin det nuvarande systemet. 
Om det dessutom inte finns garantier för att den skattskyldige får ett slutligt 
beslut från taxeringsnHmnden i annan form iin debetsedel på slutlig skatt är 
risken för sammanblandning iin påtagligare. 

Det bör enligt delegationens mening ovillkorligen åligga den taxerings
niimnd som utsänder preliminärt beslut att även liimna ett slutligt beslut till 
deri skattskyldige. Om den skattskyldige får en påminnelse om det slutliga 
beslutet först niir debetsedeln kommer iir det fara viirt att han inte förstår 
sambandet med det tidigare preliminiira beslutet. 

/.iinssryrl'lsen i S1ock/10l111s län ser det som en ytterst angelägen uppgili för 
taxeringsmyndighcten att verka för ·att taxeringarna blir sådana all tids-. 
personal- och kostnadskrävande skatteprocesser i största möjliga utsträck
ning kan undvikas. Med hiinsyn härtill bör enligt länssiyrelsens mening alla 
möjligheter ges taxeringsnämnden att redan i första instans åstadkomma 
riktiga beslut. Lagfäst begriinsning av antalet beslut i taxeringsnLimnden 
utgör ett opåkallat hinder i denna strävan. Antalet slutliga eller preliminära 
beslut bör d;irl'ör inte bcgr;insas. 

Liknande synpunkter anfcirs av liinssryrclsema i Uppsala. Skaraho1:i.:s. 

f ås1111w1lw11/1·. Kof1tll7rhergs. I "iisrerbo11ms och Norrho11e11s lii11 samt FAR. 

Lii11ssrrrelse11 i Jlal111öh11s län framhåller att med elen utformning som 
lagförslaget l'ått har vissa direkt negativa effekter uppstått. Om det i ett fall där 
tva preliminära beslut redan meddelats kommer fram nya uppgifter. t. ex. nya 
t.:ontrolluppgifter. som utvisar att det tidigare beslutet uppenbart iir felaktigt. 
kan detta rlittas endast genom ett slutligt beslut. rör den skattskyldige 
[1terstår då endast att anföra besviir hos skatteriitten om han inte lir nöjd med 
beslutet. Taxeringsn;imnclen kan i det liiget inte behandla fr{1gan med mindre 
det senast fattade beslutet ;ir uppenbart felaktigt och skall ömprövas av det 
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skiilet. 

Enligt länsstyrelsens mening har möjligheten för taxeringsnämnden att 

åsätta en riktig taxering minskat avsevärt genom den föreslagna begräns

ningen. För att minska belastningen på skatterätterna och göra umgänget 

med allmänheten så smidigt som möjligt föreslår länsstyrelsen att taxerings

nämnden ges möjlighet att ompröva ett slutligt beslut även om det inte 

framstår som uppenbart oriktigt. 

Liknande synpunkter anförs av USS som dessutom framhåller att inte 

heller elen skattskyldiges möjlighet att erhålla slutligt beslut så snart ett första 

preliminärt beslut har gått honom emot kan anses särskilt ändamålsenligt. 

Den förhållandevis korta taxeringsperioclen och domstolarnas arbetsbelast

ning talar mot en sådan ordning. Dessutom kan elen skattskyldige i vissa 

lägen utnyttja denna möjlighet för att avskära taxeringsniimnclens gransk

ningsverksamhet i ett tidigt skede av taxeringsperioden. Man kan nämligen 

enligt utredningens mening inte utgå från att alla iirenclen som föredras i 

nämnden är så väl förberedda att nytt material inte kan flyta in under senare 

del av taxeringsperioden. Utredningen anser att giillande beslutsorclning bör 

behållas t. v. i avvaktan på en genomgripande översyn av besluts- och 

besvärsformerna inom taxeringsprocessen. 

Föreningen Sl'erigcs raxeringsrel'isorer anser att utredningens förslag att 

antalet preliminära beslut för en och samme skattskyldig skall begränsas till 

två iir praktiskt. Föreningen framhåller att det dock kan uppstå komplika

tioner i de fall en revision bör företas efter det att två preliminära beslut 

meddelats. Antingen måste man förbjuda taxeringsnämnden att starta en 

revision sedan två preliminära beslut fattats eller också måste regeln om 

begränsning av antalet preliminära beslut mjukas upp eller tas bort. 

Även länssryrdscn i Görcborgs och Bohuslän påpekar att kompliktioner kan 

uppstå när det gäller kommunicering av rtvisionspromemorior. Vidare 

framhåller Hinsstyrelsen att det av förslaget inte framgår om slutligt beslut för 

en skattskyldig kan delas upp så att ett beslut sker för taxeringen och ett annat 

för skattetillägg eller förseningsavgift. Länsstyrelsen anser det sålunda inte 

klart framgå om ett slutligt beslut betriiffande taxeringen utesluter ett 

efterkommande preliminärt beslut beträffande skattetillägg eller försenings

avgift. 

Länsstyrelsen anser det angelHget att taxeringsnämnderna ges möjlighet att 

ändra felaktiga beslut. Detta bör enligt länsstyrelsens mening formuleras 

mjukare genom att kravet på att felaktigheten skall vara uppenbar utgår. 

Vidare anser Hinsstyrelsen att villkoret att den skattskyldige inte anfört 

besvär bör utgå. Det kan vara svårt för taxeringsniimnden att kontrollera om 

besvär anförts före den dag rättelsebeslutet fattas. 

La11rhrukamas skattetle/egation anför att om man trots allt skulle bes!Umma 

sig för elen av utredningen föreslagna modellen vill delegationen förorda 

följande ordning. 

Två olika slag av debetsedlar skall användas, en för fall då avvikelse skett 

8 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr 181 
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och en för övriga fall. På de förstnämnda bör finnas en talong eller dylikt som 

kan rivas bort och som portofritt kan sändas till elen lokala skattemyndighe

ten. Talongen utgör en rekvisition på unclerriittelsen om avvikelse som 

därefter sänds till den skattskyldige. Genom detta förfarande skulle de som 

tidigare inte fått underrättelse dels klart och tydligt uppmärksammas på att 

avvikelse skett, dels på ett enkelt sätt få reda på innehållet i densamma. 

Länss(\'relsen i Kopparbergs län påpekar att taxeringsnämndens möjlighet 

att fatta beslut under taxeringsperioden begränsas av att debetsedlar i slutet 

av taxeringsperioden redan färdigställts. Nytt beslut synes enligt länsstyrel

sens mening inte kunna meddelas när förberedelserna för expedition av 

slutskattesedlar nått ett visst stadium. 

1 fråga om utredningens förslag angående underrättelseförfarandet fram

håller JO att det iir av största betydelse att de skattskyldiga får adekvata och 

preciserade upplysningar om skälen för avvikelser. Blittre beslutsmotive

ringar är ett krav som måste ställas när taxeringsnämnden i framtiden 

kommer att ha bättre utbildad personal, fullstiindigare beslutsunclerlag och 

längre tid till sitt förfogande. 

JO erinrar om att elen utförlighet med vilken en avvikelse skall motiveras 

skiftar från fall till fall. liar elen skattskyldige presterat ett omfattande 

utredningsmaterial och utförlig argumentering måste större krav stiillas på 

motiveringen när en taxeringsnämnd avser att avvika från deklarationen. En 

allmänt hållen avvikelse kan medföra att den skattskyldige tror att hans 

uppgifter och synpunkter behandlas lättvindigt eller inte alls beaktats av 

taxeringsnämnden. 

Taxeringsnämndens beslut utgör, uttalade JO vidare, grunden för en 

eventuell process. En allmänt hållen motivering ger ofta inte den skattskyl

dige tillräcklig vägledning vid ett överklagande. JO säger sig ha den bestämda 

känslan av att åtskilliga onödiga överklaganden skulle elimineras om de 

skattskyldiga från början upplystes om hur deras uppgifter bedömts och vad 

som erfordras för bifall till deras yrkanden. Hela processorclningen skulle 

vinna på bättre beslutsmotiveringar i första instans. 

Mot bakgrund av det anförda vill JO uttrycka tveksamhet mot det av 

utredningen föreslagna systemet med standardiserade kodsatta avvikelser. 

Även om standardtexterna utformas med stor omsorg måste de med 

nödvändighet bli generella. JO befarar att de av de skattskyldiga ofta kommer 

att uppfattas som alltför allmiinna och inte tillräckligt tydliga för att kunna 

vara vägledande vid ett överklagande. Utredningen har visserligen förutsatt 

att nämnden vid behov skall komplettera den standardiserade texten med 

egna motiveringar. Man kan dock befara, anser JO, att så tyvärr inte kommer 

att ske i alla de fall diir en generell text i och för sig tiicker saken men 

motiveringen ändock blir otillfredsställande med hänsyn till vad just i det 

enskilda fallet åberopats av en skattskyldig. 

Kammarrä1ten i Stockholm anser att det föreslagna systemet med standar

diserade kodsatta avvikelsetexter i taxeringsarbetet synes innebära en 
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betydande arbetsbesparing vid jämförelse med nu tillämpat manuellt förfa

rande. Kammarriitten delar i och för sig uppfattningen att datatekniken bör 

utnyttjas i taxeringsarbetet i rationaliseringssyfte. 

Ett system med kodsatta avvikelser inger emellertid vissa betiinkligheter 

enligt kammarrättens mening. Med hänsyn till att taxeringsnämnden i det 

nya systemet ges förbättrade arbetsförutsättningar kan inte kravet på 

adekvata och tillräckliga upplysningar om skälen för avvikelser sättas lägre iin 

nu. Motsatsen kan i stället hävdas. 

Standardiserade kodsatta avvikelsetexter bör enligt kammarrättens 

mening få förekomma endast i uppenbart klara och enkla frågor. I övrigt är 

det ett elementärt rättssäkerhetskrav att den skattskyldige får utförligt besked 

om skälen till avvikelsen som för honom ofta kan innebära ett för hans 

ekonomi betydelsefullt beslut. 

Kammarrätten anser att med föreslaget kodsystem risk kan föreligga för att 

standardtexterna av bekvämlighetsskäl kommer att användas även i sådana 

fall där de egentligen inte passar in. Det måste tillses att de kodsatta texterna 

inte slentrianmiissigt används på sådant sätt att den skattskyldige får 

uppfattningen att taxeringsnämnden inte ordentligt satt sig in i den aktuella 

frågan. 

Synpunkter liknande dem som ovan anförts av kammarrätten i Stockholm 

har redovisats av kammarrärtema i Görebmx och Sundsmll. 
Länssryrelsen i Malmiihus län anser att utredningen bortser från det 

negativa intryck som kan skapas hos allmänheten genom användande av 

standardiserade formuleringar. I all verksamhet förekommer misstag och fel 

vilket också kommer att drahha taxeringsnämnden i dess arbete. Erfaren

hetsmiissigt kommer detta att leda till ett negativt intryck hos allmänheten, 

sannolikt förstärkt av en negativ tidningspress. Motvilja mot att vara styrd av 

en dator ökar då den kritiska inställningen till skattemyndigheterna. 

Uinsstyrelsen anser vidare att det finns risk för att den som erhållit en 

maskinellt framstiilld underrättelse, som dessutom inte på något sätt 

kontrollerats av taxeringsnämnden, uppfattar detta som nonchalans från 

myndighetens sida. Maskinellt framställda underrättelser kan heller inte få 
den pedagogiska effekt som en individuellt formulerad avvikelse kan ha 

genom att få den skattskyldige att i framtiden undvika liknande fel. 

Länsstyrelsen ställer sig sålunda skeptisk till ett system med maskinellt 

framställda underrättelser och föreslår att underrättelserna under alla förhål

landen skall kontrolleras innan de sänds ut. 

Även länsstyrelsen i Västmanlands län är tveksam till datorframställda 

standardiserade underriittelser medan länssryrelsen i Krisriansrads län och 

Lanrbmkarnas ska11edelegation avstyrker förslaget. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län vänder sig mot att beslut om taxering av 

skattskyldig, som inte avgett deklaration, skall motiveras. Vid skönsupp

skattning av inkomst av rörelse iir det oftast helt omöjligt att lämna några skäl 

för att just den av taxeringsniimnden åsatta taxeringen Lir den riktiga. Det är 
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enligt liinsstyrelsens mening inte rimligt att i sådana fall åliigga taxerings
nämnden att motivera taxeringen. En dylik bestiimmclse ärt. o. m. ägnad att 
förskjuta bevisbördan i riktning mot skattemyndigheterna vilket inte kan 
vara meningen. Liknande synpunkter anförs av länssryr<'lsema i Srockholms. 

Alalmöhus, Göreb01:~s och Bohus. Gäl'leborgs och Norrbo11ens län. 

TOR framhåller att en undantagslös bestämmelse om att åsatt skönstax
ering skall motiveras förefaller svår att tillämpa. Som skäl skulle ofta inte 
framkomma annat än en omskrivning av beslutet: "Inkomsten av rörelse har 
uppskattats till ... " e. cl. Skyldighet att i dessa fall ange skiil för beslutet bör 
enligt förbundets mening begränsas till att giil\a "där så finnes påkallat'". 

Utredningens förslag att underrättelserna om taxeringsniimndens beslut 
inte skall förses med manuell underskrift tillstyrks av de lokala skallemyn

d~~hererna i Norrbottens län, den lokala skattemy11dighe1cn i Giirehorgs.fiigdffi 

och TOR. 
Lä11sstyre/.1·('f/ i V{lpsala län ifrågasiitter om inte underrättelserna bör 

underskrivas på sätt som sker i dag. Den som skriver under får diirmed 
möjlighet att korrigera eventuellt felaktigt framställd avvikelsetext. 

Förslaget att underrättelserna inte skall behöva undertecknas avstyrks av 
länsstyrelsen i Kristianstads län som anser att det strider mot vad som får anses 
vara vedertagen praxis inom svensk offentlig förvaltning. Det måste anses 
vara ett oc'ftergivligt krav att en myndighets beslutsexpedition är under
tecknad av behörig person. Liknande synpunkter anförs av länsst_rrelsema i 

Jämtlands. Gotla11ds och Västma11land\ län samt FAR. 

Kammarrä11e11 i Göteborg ifrågasätter om inte elen föreslagna ordningen 
strider mot en förvaltningsrättslig grundsats beträffande besluts form. Beslut 
som sätts upp särskilt eller tecknas på handling i akten skall undertecknas av 
ordföranden. Endast på så vis kan ett myndighetsbeslut av elen art som det 
här är fråga om anses tillfredsställande dokumenterat. Kammarrätten erinrar 
om regeringsrättens ställningstagande i rättsfallet RÅ 1971 ref. 44. På grund 
av det anförda anser sig kammarrtitten inte kunna tillstyrka förslaget. 

Lantbrukamas ska11edc/egarion anser det vara en självklarhet att meddel
anden från myndigheter skall vara undertecknade. För många ter det sig helt 

främmande att gå i svaromål mot en inte undertecknad skrivelse. De flesta 
kommer med all rätt att uppfatta den inte undertecknade skrivelsen som ett 
utslag av yttersta nonchalans. helt oförenlig med "det mjuka samhället'·. Det 
måste gå att skönja en person bakom varje beslut. Niir personen försvinner 

och ersätts med en dator försvinner också miinniskans respekt fiir beslu

tet. 
Förslaget att underriittelserna skall sändas i vanligt brev tillstyrks av de 

lokala skattemvml~~heterna i Norrhutrem liin som anser att det innebär 
viisentliga fördelar. Med hiinsyn till besviirsreglernas utformning delar 
myndigheterna utredningens uppfattning att risken för att riittsfiirluster skall 
uppkomma genom ett sådant förfarande iir liten. Förslaget tillstyrks iiven av 
lokala sluu1e111_1ndigheten i Gö1eho1xsfiigdl'l'i och TOR. 
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JK har ock sil uppfattningen att riittsrörluster inte skall och öva uppkomma 
genom all underriittelserna siinds i vanligt brev. Fiirc11i11gi'n Si-Niges 

/l/Xl'/"illg.\H'l'iSOl"I'/" anser att fiirslaget iir prak l isk l bäde rör <tVSiindaren och 

moW1garen. Det kan dock enligt föreningens mening medföra vissa oklar
heter från processuell synpunkt. Ui11ss1yrelsen i (iii1ehorgs och Bohus /iin 

ifr[1gaslitter om inte i vart fall det slutliga beslutet bör utsiindas i rekommen

derad f\:irsiindelse. 
Liinss1yrelsen i A-lalmiihus liin iir tveksam till all besluten skall distribueras i 

vanligt brev men siiger sig samtidigt vara medveten om att dagens system 

vällar en viss irritation hos allmiinheten. Det giilh.::r friimst niir beslutet iir till 

fördel för den skattskyldige och denne iindit måste lösa ut en rekommenderad 
försiindelse vars innehåll iir identiskt med en tidigare erhttllen underriittclse. 

Liinsstyrclsen föreslår diirför alt granskaren skall ges möjlighet att på 

deklarationen markera niir ett beslut skall distribueras i vanligt brev. 
Liinsstyrelsen lin ner det vidare inte tillf"n::dsstiillande att skattskyldig skall 

erhälla extraordiniir besviirsriitt bara genom att pästå att han inte erhållit 

underriittelse eller debetsedel. Besviirsriitten skulle då kunna utnyttjas dels av 

personer som glömt att de ffttt urH.lcrriittelse, dels av personer som medvetet 

talar osanning. 

Liinsstyrclsen uttalar också all de myndigheter som skall pröva besviiren 

skulle bl i mycket betungade av att behöva fråga den skattskyldige om han 
mottagit vederbörlig underriittelse och om han mottagit debetsedeln före eller 

efter ärsskiJ'tet. Enligt liinsstyrelsens mening måste sådana förfrågningar 

göras om skatteriitten fortfarande ex orticio skall pröva besviirsriiuen. 
Liknande synpunkter anförs av länsslyrc/si'ma i Viisflnanlands, Hallands, 

Km11ohl'/"gs, Norrhollc'llS och Kris1ians1ads län samt kw11111wTiillen i S1ockhol111, 

al/111än11a 0111h11de1 jiir lllC'llanko11111111nala mdl. lokala ska11c111yndighl'll'll i 

Sunm·jiigdl'ri och /.amhmkama.1 .1km1cdl'l<'ga1ion. Nägra av dessa remissin
stanser anser dessutom att det borde kunna kriivas att den skattskyldige gör 
sannolikt att han under taxeringsåret inte erhållit underriittelse enligt 69 ~ TL 
eller debetsedel pä slutlig skatt. 

förslaget all underriittelsen skall siindtL~ i vanligt brev avstyrks av 
La111/Jrukarnas ska11ede/eg1io11, liin.1s1yrelsema i Kristian.\tad\. Ciiil"lcborgs och 

h"istmanlalllls liin som samtliga befarar att de skattskyldiga obehörigt skall 

utnyttja bestiimmelserna om extraordiniir besviirsriilt. Förslaget avstyrks 

oL·kså av Sl'l'r~i:es admka1sam/i111t! och F,IR. 

Ka111111arrä111•11 i Srockholm avstyrker förslaget dels fiir att det kan befaras all 

riittsförluster kan uppstå för den skattskyldige, dels för att skattedomstolarna 

kan tvingas sakpröva besviir som de facto iir för sent anförda. Enligt 

kammarriittens mening bör diirför underriittelse om såviil taxcringsniimn

dens preliminiira som slutliga beslut siimhts i rekommenderat brev med 

mottagningsbcvis. Liknande npunkter anförs av allmänna 0111b11de1 jiir 

mclla11kom1111111ala mdl som dock inte foreslär mottagningsbevis. Även 

kammanällcl/ i S1111d1·1·all befarar riittsfiirluster för de skattskyldiga om 

underriittelser siinds i vanligt brev. 
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5 Besvärstider och tider för avlämnande av deklaration 

5.1 Nuvarande ordning 

TL:s hestiimmclser om till for anföranlle av hesviir iir utformade med 
heaktande av taxeringsperioden. Med taxeringsperiod avses tiden från den 
dag dä sjiilvdeklaration normalt skall vara avgiven t. o. m. den sista dag som 
heslut för ett års taxering kan fattas av taxeringsniimnd. Dessa till punkter iir 
f. n. den 15 februari resp. den 30 juni under taxeringsåret. f'öreskrift om 

taxeringsperiodens slut finns i 71 ~ TL. 
Sista dag för ordiniira besvär iir för skattskyldig den 15 augusti taxerings

året. för kommun den 31 mars året efter taxeringsäret och för taxeringsin
tendent lien 30 april aret efter taxeringsåret (76 ~ TL). Skattskyldigs besviir. 
som kommit in sen<tst den 30 april året efter taxeringsåret. skall dock prövw; 
av liinsskatteriitten om taxeringsniimnden helt eller delvis tillstyrker bifall till 
besviiren i sak. Taxeringsintendenten kan, om synnerliga skiil föreligger. få 
anstånd av skatteriitten med att ange yrkanden ueh grunder för hesviirstalan. 
Anstånd fär ges Hingst intill utgången av juni månad året efter taxerings

året. 
Besviir i siirskild ordning kan anföras hos skatteriitten av skattskyldig, som 

inte senast den 15 juli under taxeringsåret fått föreskriven underriittelse om 
avvikelse från deklaration. Sådana besviir får anföras intill utgången av året 
efter taxeringsåret eller, om den skattskyldige inte under taxeringsåret har 
erhållit llebetsedel på slutlig skatt avseende taxeringen, inom ett år efter det 
att han fått debetsedeln \99 ~ TL). 

Skattskylllig får villare an föra besviir i siirsk illl ordning inom fem är efter 
taxeringsåret hl. a. om han taxerats för inkomst eller förmögenhet. som inte 
iir av skattepliktig natur eller för vilken han inte iir skattskyldig. Detsamma 
giiller om han taxerats till viisentligt för högt belopp och llet foreligger s. k. 
nyhets- och ursiiktlighetskriterier ( IOO ~ TU. 

Taxeringsintendenten får på samma grunder som giiller för lien skattskyl
dige inom fem år efter taxeringsåret an föra extraordinära besvär till den 
skattskyldiges förmån samt om taxeringen blivit felaktig på grund av 
myndighets uppenbara förbiseende iiven till den skattskyldiges nackdel. 

Taxeringsintendent fär ocksä anfrira extraordiniira besviir med anledning av 
vissa ändringsbcslut avseende sjömansskatt eller fastighetstaxering. 

Enligt 34 ~ I mom. TL giiller den 15 fehruari som senaste deklarationstid

punkt med undantag for vissa skattskyldiga som har automatiskt anstånd till 
den 31 mars under taxeringsåret, niimligen 

I) staten, landstingskommun, kommun och annan menighet, 
2) den som niistförcgåcnde år varit skyldig att föra riikenskaper, om 

riikenskapsåret slutat senare Un den 31 oktober året före taxeringsåret. 

samt 
3) deliigare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi om 

förutsiittningarna enligt 2) föreligger i fråga om holaget eller rederiet. 
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F.nligt 34 ~ 2 mom. TL kan skattskyldig efter siirskild ansökan få anstånd 
med avWmnande av deklaration. Som villkor giiller att han p[1 grund av 
siirskilda omstiindigheter iir förhindrad att liimna deklaration inom före
skriven tid. Någon sista dag som anståndet fär avse iir inte föreskriven. 

5.2 Principbeslutet 

Det system for granskning och taxering i första instans som RS
utredningen föreslog i 1974 års rapport hyggde hl. a. på en förliingning av 
taxeringsperioden. Genom en sådan fttgiird skulle man enligt utredningens 
mening biittre iin f. n. kunna tillgodose såviil kraven på en mera effektiv m:h 
likformig taxering som kraven på ökad service och mer generös anstånds
givning med avliimnande av Lleklaration. Med hiinsyn till att dehetsedel på 
slutlig skatt liksom f. n. horde expedieras senast den 15 decemher förordade 
utredningen av tekniska skiil att taxeringsperioden avslutades senast den 30 
november. 

1 1974 ärs rapport diskuterade RS-utredningen också möjligheterna till en 
senareliiggning eller andra ändringar av dcklarationstidpunkten. Utred
ningen fann emellertid att man i ett system med bibehållen deklarationstid
punkt och utvidgade anståndsmöjligheter kunde tillgodose såviil de skatt
skyldigas som skattemyndigheternas intressen. 

I fråga om anståndsreglerna föreslog utredningen följande iindringar. 
Riitten till automatiskt anstånd till den 31 mars skulle gälla även dcliigarc i 
fåmansbolag och den som iir sambeskattad med skattskyldig som har anstånd 
till niimnda dag. Efter ansökan skulle anstånd kunna ges till den 15 juni. Vissa 
stora företag skulle kunna rn anstånd tills vidare iiven för ko1nmande år. För 
skattskyldig som anlitar revisionshyrå för att uppriitta deklaration fick 
anstånd medges enligt en leveransplan för hyn'\n som skattemyndigheterna 
hade godkiint. 

Föredraganden anslöt sig till utredningens frirslag om förliingning av 
taxeringsperiodl!n. Han påpekade att tidigare tekniska hinder för en sådan 
förliingning undanröjs vid anviinLlning av liimpligt ADB-system. I Ian 
framhöll också att granskningen och taxeringsniimndens arbete kunde 
planniggas och utfonLs rationellare och noggrannare med en Wngre arbetspe
riod. som också i stort sett befrämjade kontinuitet och enhetlighet i 
arbetet. 

Föredraganden delade också utredningens uppfattning att den 15 februari 
bör hehållas som deklarationstidpunkt. Diiremot an säg han inte att riitten till 
automatiskt anstånd till den 31 mars borde medges deliigare i fåmansbolag 
eller den som iir sambeskattad med skattskyldig som har anstånd till niimnda 
dag. Han framhöll bl. a. att dessa skattskyldiga i allmlinhet deklarerar enligt 
kontantprincipen och att de i regel inte bör ha några problem med att redovisa 
sina inkomster under beskattningsåret till den 15 rcbruari. 

I fråga om de ökade möjligheterna till anstiind efter ansökan förordade 
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departementschefcn viss restriktivitet. Anstånd till den 15 juni borde enligt 
hans mening ges endast om synnerliga skiil förelåg. Normalt borde anstånd 
inte medges liingre iin till den 15 maj sä att granskningen av deklarationerna 
kunde piibörj,L-; i god tid före semesterperioden. 

Föredraganden avvisade förslaget om att anstånd borde medges vissa 
företag tills vidare. Däremot stiillde han sig i princip positiv till förslaget om 
anstånd enligt leveransplan llir deklarationsbyräer. Yllerligare överviiganden 
borde emellertid ske i fråga om den niirmare utformningen av denna 
anståndsriitt bl. a. med hiinsyn till de komplikationer som kunde tiinkas 
uppkomma vid tilliimpningen av reglerna om förseningsavgift. 

Skatteutskottet godtog departementschetens sliillningstaganden utom på 
en av de hiir berörda punkterna. Utskottet påpekade att sambeskattades 
deklarationer måste granskas samtidigt och fann att det diirför inte kunde 
innebiira några oliigenheter för taxeringsarbetet att sådana deklarationer 
liimnades vid samma tidpunkt. Utskottet tillstyrkte diirfl:ir RS-utredningens 
förslag att riillen till anstånd till den 31 mars skall giilla iiven den som Ur 
sarnbeskallad med skattskyldig som har anständ till niimnda dag. 

5.3 RS-projektet 

Deklarationstidpunkterna den 15 februari och den 31 mars liksom 
taxeringsperiodens slutdag den 30 november ligger fast i den nya utrednings
rapporten. Diiremot IOreslår utredningen några justeringar rn:h komplette
ringar av anståndsreglerna. 

Riillen till automatiskt anstånd till den 31 mars bör enligt utredningens 
mening av praktiska skiil giilla iiven for hemmavarande barn under 18 år som 
inte har beskattningsbar inkomst. 

l fråga om riitten till anstånd efter ansökan konstaterar utredningen att ell 
anståndsförfarande med två sluuidpunkter, den 15 maj och den 15 juni. torde 
leda till att åtminstone deklarationsbyråer under [1beropande av synnerliga 
skiil i stor utstriick ning söker anstånd för sina kunder till den senare 
tidpunkten. Vidare pekar utredningen på möjligheten att en persern som har 
fått anständ till en tidpunkt före den 16 maj återkommer med en ny ansökan 

om anstånd till en senare tidpunkt. 
Utredningen anser att sädana ansökningar och tilliimpningen av rekvisitet 

"synnerliga skiil" i onödan kommer all mrsvåra myndigheternas anstånds
prövning. Utredningen anser dlirfor att det skall linnas endast en sista 
tidpunkt till vilken anstånd med att liimna sjiilvdcklaration kan medges. Med 
hiinsyn till bl. a. att kontrollen av att de skattskyldiga har rullgjort sin 
dcklarationsskyldighet måste avslutas i god tid före semesterperiodens början 
anser utredningen att denna sista tidpunkt bör bestiimmas till den 31 maj 
under taxeringsåret. 

Utredningen utvecklar diirefter llirslaget i 1974 års rapport om ett förenklat 
anståndsforfarande för skattskyldig, som anlitar deklarationsbyrå för att 
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uppr~itta deklaration. Utredningen förordar följande ordning. 
Deklarationsbyrä fftr medges tillständ att liimna deklarationer under tiden 

den 1 april-Jl maj enligt leveransplan såvitt giiller deklarationsskyldiga som 

har automatiskt anstånd till den J 1 mars. Ansökan hiirom skall göras senast 
den 15 mars hos den lokala skattemyndigheten. Till ansökan skall fogas en 

forteckning över de deklarationsskyldiga som avses. I och med aq leverans

plan med ätfi.iljande förteckning godk~ints av lokal skattemyndighet skall 

deklarationsskyldig som omfattas av fiirtel:kningen anses ha 1?11t anstånd 
med att liimna deklaration till den dag då deklarationen enligt leveransplanen 

senast skall liimnas. Den deklarationsskyldige ansvarar för att hans deklara

tion liimnas senast denna dag. Beslut om anstånd, som berör skattskyldig 
inom annan myndighets verksamhetsomr[1dc rmx.lclclas den andra myndig

heten gennm avisering via datasystemet. 

5.4 Remiss}ttrandena 

Utredningens förslag till bestiimrnclser om taxeringsperiodens förliingning 
till den JO november taxeringsåret har tillstyrkts av de remissinstanser som 

beriin denna del av förslaget. Remissinstansernas intresse har friimst 

koncentrerats till bl. a. de lösningar som utredningen i anslutning till förslaget 

om taxeringspcriodens forliingning redovisat i frt1ga om besviirstider och 
tidpunkter fiir deklarations avHimnande. 

Utredningens förslag att förliinga tiden for skattskyldigs ordiniira besviir till 

utgången av februari män ad året ert er taxeringsåret har i endast ett fä tal fal I 
föranlett erinringar från remissinstansernas sida. 

Liinssryrelscn i KronobNgs län anser sålunua att skattskyldig bör ha samma 

besviirstid som taxeringsintendent. Med en sådan ordning skulle det enligt 
liinsstyrclsens mening vara möjligt at! slopa bestiimmclsen i 76 ~ TL alt 
skatteriitt får pröva skattskyldigs besviir, som kommer in före utgången av 
april mänad, om taxeringsintendenten helt eller delvis bitr~ider besviiren i sak. 
USS uttalar att det illle tinns några vägande skiil för att behålla olika 
besviirstider för den enskilde och det allmiinna om besviirstiden gi.irs 
tillr~ickligt litng. Utredningen förcslar att tiden for ordin~ira besviir rörliings till 
den JO juni i1ret efter taxeringsäret for alla som rår föra talan i saken. En säd an 

flirliingning bör vidure kombineras med riitt till anslutningsbesviir under två 

månader om den ena partens besviir kommer in efter den JI maj eller 

möjligen den JO april. 

En fiirliingning av bcsviirstiden diskuteras också av länssryrclsen i 

Mal111iih11s liin. Uinsstyrelsen ifrågasiitter om inte besviirstiden borde 

utstriickas till utgången av oktober månad året efter taxeringsåret. Därmed 
skulle bestiimmelserna i 99 ~ TL om extraordiniir bcsviirsriitt kunna utg<l. 

Lokala ska11c111yl1{lighe1en i Ro1111ehy.fiigderi anser att många fördelar skulle 

erh<lilas om besviirstiden sattes till tvä månader efter mottagandet av 

beslutet. 
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tyfot llirslagel. att extraon1iniir hesviirsriitt skall tillkomma skattskyldig 

endast under forutsiittning att han under taxeringsäret inte har erhällit vare 

.~ig tlireskriven underr~ittelse eller debetsedeL har erinran gjorts av /ii11.wr

rd\c11 i A."m11nf)('rgs liin och F-IR. Linsstyrelsen anser att bestiip1mclsen bör 

ll:>rmuleras om si\ all extraordiniir besviirsriitt föreligger i och med att 

underriillelse om avvikelse inte erhällits. I-AR förordar å sin sida att ingen 

iindring görs i nu giillande besviirsregler. Liinsstyrtlsrn i Ma/111ii/111s liin 

framhi1ller att det inte alltid ~ir möjligt f'iir en skattskyldig att enbart av 

debetscdeln utliisa om avvikelse har gjorts frän hans deklaration eller ej. 
l.ii11\\t\/'e/.\e11 i Ma/miihu.\ /iin anser att bestämmelserna i 99 ~ TL om 

e.xtraordin~ir besviirsriitt - om de beh{1lls i sin nuvarande form - bör utvidgas. 

BesUimrnclserna biir cnligt liinsstyrelsens mening i sådant fall oml~1tta ockS.:1 

personer som vid en total bediimning av f'iireliggande omstiindigheter far 

anses ha stark ursiikt f(ir sin underl[nenhet att an l(ira besviir i ordiniir tid. Som 

exempel pi1 st1dan urs~iktlighel n~imner fonsstyrelsen sjukdom. hög ålder och 

vistelse i utlandet eller pä anstalt. 

Ett stort antal rernissinstanser ~ir kritiska mot utredningens förslag att läta 

nuvarande besviirstid tör taxeringsintendenten giilla också efter taxeringspe

riodens förliingning. 

Lii11ss1yre/.1n1 i I 'iirmlands län framhäller sttlunda att skattskyldigs besviir 

efter komplettering med deklaration och liingdutdrag remitteras till 

taxeringsintendenten. Denna komplettering tar nu upp till tvä månader. 

Taxeringsintendenten skulle diirför få mycket knappt om till för att 

översiktligt gå igenom besviiren. Taxeringsintendenten upptiicker f. n. inte 

siillan felaktigheter och misstag i taxeringsniimndens beslut vid denna 
genomgtmg. )\ven om sådana fel kan viintas minska i den nya t)rganisationen 

kan man enligt liinsstyrelsens mening inte bortse från llem. Uinsstyrelsen 

anser att förhållandet talar för att taxeringsintendentens besviirstid hör 

förliingas ätminstone till utgängen av juni månall {1ret efter taxeringsåret. En 

s<ldan förlLingning anser liinsstyrclscn vidare böra mellföra utstrLiekt tid för 

skattskyldig att ra bcsvlir prövade efter den ordinarie bcsvlirstidens utgång 

nlir taxeringsintenllenten helt eller delvis bitriider besvLiren i sak. Detsamma 

bör enligt liinsstyrelsens mening bli f~tllet i fräga om anständstillen for 

taxeringsintendenten att ange yrkanllen och grunder för besvärstalan. 

Liknande synpunkter framförs av liinsstrrelserna i S111ckho/111s. UflflSa!a. 

G01/ands. Ka/nw;·, Giitehm:i.:s och Bohus. Skarab111gs. I 'iistl'l'bo11e11s och 

.lii1111/a11d1· lii11 samt ka111marrä11en i Ciiiteh(}/g och Fiirmi11gc11 SvNigcs 

ra.\l'ri11gsrcvi.\ort'r. Flera av dessa myndigheter anser att den tid fiir vilken 

taxeringsintendent kan få anstånd med utveckling av sin talan liimpligen hör 

utstrLiek~L~ till utg<lngen av september månall året efter taxerings[tret. 

Lä11sst1·r1•/sc11 i Koflparhergs län framhäller bl. a. att utredningens förslag till 

oföriinllrad besviirstid för taxeringsintenllent i sak torde innebiira inskriink

ning av de skattskyldigas extranrdiniira besviirsriitt. Taxeringsintendentens 

möjligheter att framstiilla egna yrkanden till skattskyldigas förmån vill 
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behandling av deras besviir torde. menar· liinsstyrelscn. git helt förlorad. 
Taxeringsintendentens bcsviirstid oeh tid för ompriivande av yrkanden <K'h 
grunder för besviirstalan bör enligt Wnsstyrelsens mening utstriil'kas till den 
30 juni resp. den 1 oktober året efter taxeringsäret. Uinsstrrl'l.1e11 i Gii1<,horgs 

och Bohus /ä11 förordar för sin del att taxeringsintendentens besviirstid 
förl~ings åtminstone till utgången av oktober mimad. 

En fiirliingning av taxeringsintendentens besviirstid förordas också av 
/ä11sstyre/.1·c·11 i ;\.fa/mii/111s /iin. a//111ii1111a 0111h11tle1 hos mc//a11ko1111111111a/a 

skallcriiflcn. lokala ska11emy11tlighe1e11 i SJ.;;;,.tfe/i.igtleri och Fiire11i11g1•11 .')l'er~~1's 

ko1111111111ala taxcri11gsrerisvrC'/'. Föreningen uttalar att den fOrWngda taxerings
perioclen klart motiverar en utstriickning av samtliga besv~irstider. 

Föreningen förutsiitter att säviil taxeringsintendentens som kommuns 
besvärstid förWngs. I konsekvens med den nuvarande lagstiftningen hör man 
enligt föreningens mening iiven i fortsiittningen kunna acceptera en tids

skillnad av en månad mellan taxeringsintendentens och kommuns besviirs
tid. 

Aven andra remissinstanser viinder sig mot utredningens förslag att 
kommuns besviirstid skall vara oföriindrad. Om denna inte utstriicks befarar 
läms1yrelsl'll i Göteborgs och Bohus /ä11 att kommuns riitt att anföra besvär blir 
en riitt utan verklighetsgrund. Liinsstyrelsen anser att man av praktiska skiil 
bör ge kommun lika lång besviirstid som taxeringsintendent. 1 enlighet 
härmed föreslär liinsstyrelsen att Uven kommun skall fö. an fora besviir till 
utgängen av juni månad året efter taxeringsäret. En förliingning till utgången 
av juni månad förorch~ iiven av kammarräl/c'll i G'iiteborg medan liinsstyrelsen i 

Gö1ebr11gs och Bohus /ä11 anser att kommun bör ha möjlighet att anföra besviir 
t. o. m. september månad. 

Utredningens förslag att behålla nuvarande tidpunkter vid vilka deklara
tion senast måste vara avliimnad - den 15 februari resp. 31 mars taxerings[1re1 
- har med något undantag godtagits av remissinstanserna. Förslag i vissa 
andra avseenden liiggs diiremot fram. 

Bl. a. /änsst_rrelsema i G111/ancl.1·. Skarabo1gs och Gärleho1gs län påpekar att i 
förslagets uppräkning av vilka deklarationsskyldiga som mr avliimna sjiilv
deklaration senast den 31 mars under taxeringsCtret upptas bokföringsskyldig 
vars riikenskapsär gått till iinda senare iin den 31 oktober året före 
taxeringsåret. Med hiinsyn till föreskrifterna i 12 ~nya hokföringslagen om 
brutet riikenskapsår anser liinsstyrelserna att tiden 31 oktober hör iindras till 
31 augusti. Lantbmkamas skatteddegation anser att iiven de som har bokslut 
30 juni bör m ha 31 mars som sista deklarat ionsdag. 

Lä11sstyrelsen i Vär111/a11tls fän framhäller att det finns ett relativt stort antal 

stil"telser och ideella föreningar som trots att de har ganska invecklade 
inkomstförhållanden fortfarande inte iir skyldiga att föra riikenskapcr men 
iindå gör detta. Bestämmelserna om tid for avliimnande av sjiilvdeklaration 
bör enligt liinsstyrelsens mening utformas så, att iiven dessa juridiska 

personer för liimna deklaration senast den 31 mars. 
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Liinsstrrclse11 i (iijfl'borgs och Bohus !ti11 och de11 lokala ska111•111y11dighcte11 i 

Giitcborg framfiir som ett alternativ for att minska arbetet med anständsgiv

ning att deklarationer för rörelseidkare m. Il. får Wmnas en mänad senare iin 

vad utredningen föreslagit. 

Liins.111·relsen i Kopparbergs lii11 anser att dcliigare i fåmansbolag bör 

jiimstiill<L~ med dcliigare i handelsbolag och sålunda få liimna deklaration 

senast den 31 mars eftersom deklarationer för n\mansbolag och deras dcliigare 

skall samgranskas. Uinsstyrelsen framhåller vidare att vissa jordbrukare 

övergängsvis har riitt att redovisa sin inkomst av jordbruksfastighet enligt 

kontant principen. Senaste dagen att liimna deklaration bör enligt liinsstyrel

sens mening i fråga om sådana skattskyldiga inte knyta an till bokforings

skyldigheten. Liknande synpunkter såvitt giiller tidpunkt för deliigare i 

fämansbolag att liimna deklaration har anförts av /ii11ss1yrelse11 i Norrbo!frns 

lä11. Niiri11gslil'l't.1· ska11eddcgatio11, La111bruka/'llas skattedelegation och SRS. 

Samfundet föreslår dessutom att deklarationstiden förliings till sista februari 

pä grund av den omfattande uppgiftsskyldighet som åvilar fiiretagen under 

januari mänad. 

Utredningens f'örslag att anställd skall kunna ges liings\ till utgängen av 

maj mänad har ocksä allmiint godtagits av remissinstanserna. Lii11.1s1rrelsen i 

/la/lands lii11 ifråg<L5iitter dock om inte anstånd bör kunna medges till senare 

datum om synnerliga skiil fiireligger. Liknande ståndpunkt intar Srenska 

.f(iretagarcs rik\'/'iirhund. 

Utredningens förslag att byräer skall kunna fä anständ för kunders riikning 

enligt ingiven leveransplan har mottagits positivt av remissinstanscrna. 

/.a111hmkamas ska11edelega1io11 anser att möjligheterna til I anständ bör kunna 

utnyttjas av byräer iiven i fräga om skattskyldiga som normalt skall liimna 

sina deklarationer senast den 15 februari. SRS uttalar att det skulle innebiira 

en betydande fördel för byråerna om tiden för anstånd enligt leveransplaner 

kunde utstriickas till den 15 juni. Enligt Lanthruka/'llas ska11edelega1ions 

mening biir tiden kunna utstriick<L~ till den 30 juni. 

Liinss/\'n;lsen i Norrbottens liin viinder sig mot att byrä enligt utredningens 

l'\irslag skall söka anstånd för kunders riikning enligt leveransplan hos den 

lokala skattemyndighet diir byrån har sin verksamhet oberoende av var den 

skattskyldige har sin hemvist. Det bör enligt IUnsstyrclsens mening inte möta 

nägra svårigheter· i(ir byr{1erna att fördela sina klienter pä olika lligderier. För 

lokal skattemyndighet kan det diiremot vara svårt att bedöma och godkiinna 

leveransplaner för amlra fögderier. Det får dessutom anses vara principiellt fe\ 

att en myndighet verkar inom en annan myndighets område. 

Länsstvrelsrn i Giitcborgs och Hol111s län anser att möjlighet att meddela 

anst{tnd inte hör förbehållas lokal skattemyndighet. lkstiimmelse bör införas 

som ger skattechefen riitt att utfärda anvisningar om anst[mdsgivningen och 

sj~ilv besluta om anstånd för vissa grupper av skattskyldiga. 

Liinss1_rrelsen i Skaraborgs /iin uttalar att det kan synas stötande att den 

deklarationsskyldige får ta konsekvenserna av försummelse som bokförings-
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byr:i gjort sig skyldig till. Linsstyrclsen påpekar också att utredningen inte 
gätt in på frågan vilka fögiirder som kan tillgrip<t5 mot en hyrå som inte 11.iljer 
leveransplanen. Vid allvarliga försummelser från en byrås sida bör byrån 
enligt Hinsstyrclsens mening inte f<'i fortsatt tillständ att leverera dek lamt ioner 

enligt leveransplan. 
Lokala skal!l'my11dighere11 i Skiil'll<')ögderi påpekar att ansökan om anstånd 

f. n. kan inges t. o. m. den dag deklarationen senast skall avges. dvs. den 15 
februari resp. den 31 mars. Enligt utredningens förslag skall ansökan om 
anständ ges en viss angiven dag före den tidpunkt då deklaration eljest skall 
vara liimnad. Sådana föreskrifter iir enligt myndighetens mening inte 
motiverade. Det kan för de skattskyldiga i många foll vara svårt att i IOrväg 
bedöma i vilken omfattning hehov av anstii.nd föreligger. En skattskyldig som 
några dagar fore sista dcklarationstidpunkten upptäcker att han inte hinner 
liimna sin deklaration i lagstadgad tid biir kunna medges anständ om han har 

godtagbart skäl hiirför. Liknande synpunkter framf(irs av dm fokala skal!<'-

111y11diglwre11 i Örchro .fiigderi. 

6 Beräkning av pensionsgrundande inkomst 

6.1 Nu\'arandc ordning 

H111wldragen i besrämmelserna 

Pensionsgrundande inkomst (PGJ) är den del av försäkrads inkomst av 
anställning och annat förvärvsarbete som grundar rätt till tilläggspension 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFU. Försäkrad får tilläggs
pension är svensk medborgare och den som utan all vara svensk medborgare. 

är bosatt här i riket. Försäkrad för ti!Higgspension är också utländsk sjöman på 
svenskt handelsfartyg och detta oavsett om han är bosatt här i riket eller ej. 
Den som har tillgodoräknats pensionspoäng enligt försäkringen får tilläggs
pension är försäkrad även om han inte längre uppfyller här angivna 
förutsättningar. 

PGl skall beräknas varje är på grundval av den försäkrades inkomst under 
året. Beräkning skall dock inte göras för år före det är under vilket den 
försäkrade fyllt sexton år eller för är efter det han fyllt sextiofem år. PGI skall 
inte heller beräknas för är under vilket den försäkrade avlidit eller har åtnjutit 
förtidspension eller hel ålderspension enligt AFL. 

Som har framgått utgörs PGI av inkomst av anställning och annat 
förvärvsarbete. Att skillnad på detta siitt görs mellan inkomst av anställning 

och annat förviirvsarbete beror på bl. a. att arbetsgivare på grundval av 
utgiven lön skall erlägga avgift (socialförsäkringsavgift) till försäkringen för 

tilläggspension medan den försäkrade själv skall betala avgift (tilliiggspen
sion'savgifll på grundval av sin inkomst av annat förviirvsarbete. 

I l l kap. AFL regleras vad som skall förstås med å ena sidan inkomst av 
anstiillning och ä den andra inkomst av annat förvärvsarbete. I huvudsak 
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giiller följande. 

Till anstlillningsinkomst hiinförs lön i pengar eller naturaförmåner i form 

av kost eller bostad. som försäkrad erhållit som arbetstagare i allmän eller 

enskild tjlinst. Som anställningsinkomst riiknas dock inte från en och samme 

arbetsgivare erhållen lön, som under ett år inte har uppgått till 500 kr. 

Ersättning som förslikrad erhållit för arbete utan att vara ansllilld. dvs 

inkomst av uppdrag, riiknas också i allmiinhet som anställningsinkomst om 

ersättningen under året uppgått till minst 500 kr. 

Med inkomst av annat förvärvsarbete avses inkomst av hiir i riket bedriven 

rörelse och av här beHigen jordbruksfastighet, som brukas av den försäkrade. 

Till sådan inkomst kan räknas också ersättning i pengar eller naturaförmåner i 

form av kost eller bostad när ersättningen understiger 500 kr. från en och 

samme arbetsgivare. För att inkomsten inom något av de tre inkomstslagen 

skall tas med i beräkningen av PGI krävs att inkomsten uppgår till minst 500 

kr. 

Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall vid PGI

beriikning var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Endast 

den del av förvärvsinkomsten som ligger mellan det vid ifrågavarande års 

ingång giillande basbeloppet och 7.5 gånger basbeloppet, blir pensionsgrun

dande. När PGI besliims, läggs anställningsinkomsten i botten. Basbeloppet 

avriiknas sålunda i första hand mot denna inkomst. Summan av inkomst av 

anställning och inkomst av annat förvärvsarbete måste överstiga basbeloppet 

vid inkomstårets början med minst 100 kr. för att någon PGI skall 

erhållas. 

Taxeringen till statlig inkomtskatt ligger i princip till grund för PGl

beräkningen av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete. 

Vid taxeringsändring eller eftertaxering ändras verkställd PGl-heräkning 

endast om taxeringsändringen eller eftertaxeringen orsakar avvikelse från 

beriikningen med minst 500 kr. [2 ~ lagen (I 959:551) om beriikning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring; LBP]. 

Från anstiillningsinkomsten dras de kostnader av som den anstiillde haft 

att bestrida i sin anställning, till den del kostnaderna - sedan eventuell 

kostnadsersättning för motsvarande kostnad frånräknats - överstiger I 000 

kr. Är nettokostnaden högst I 000 kr.. sker sålunda inte något avdrag alls. 

Med kostnader i inneha vd anställning avses kostnader som arbetstagare fått 

vidkännas direkt i samband med tjänstens fullgörande. Kostnadsavdraget 

sker med kostnadens exakta belopp (4 ~ LBP). 

Hul'uddragen i granskning~förfarandet 

PGl bestiims enligt 1 ~ LBP av lokal skattemyndighet. Arbetet med 

beräkning av PGI sker av speciellt utbildad personal. I den översyn av de 

lokala skattemyndigheternas organisation som gjorts har arbetet med PGl

heräkning inordnats i en enhet tillsammans med flertalet av de funktioner 
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inom lokal skattemyndighet som har anknytning till den årliga taxeringen. 
Arbetet med arbetsgivaruppgifterna har tillsammans med kiillskattekon
trollen på vissa håll förts samman i en arbetsgivarenhet. 

PGl-arbetet börjar regelmässigt då deklarationerna iir färdigbehandlade i 
taxeringsniimnden. Anledningen är, som tidigare niimnts, att det är 
taxeringen till statlig inkomstskatt som ligger till grund för beriikningen. 
Lokal skattemyndighet skall avgöra dels till vilken del de i deklarationerna 
upptagna inkomsterna av tjänst utgör inkomst av förviirvsarbete, dels om 
arbets- eller uppdragstagarförhållande föreligger eller om det är inkomst av 
annat förviirvsarbete dels till vilken del inkomsten utgörs av kostnadsersiitt
ningar. 

Vid granskningen av deklarationsmaterialet prövar lokal skattemyndighet 
om upptagna belopp är av den art att de skall beaktas vid PGl-beräkningen. 
Är så fallet skall avgöras om beloppen är att hiinföra till inkomst av 
anställning (inkl. uppdrag) eller inkomst av annat förviirvsarbete. 

När skilda lokala skattemyndigheter handhar beriikningen av PGI och 
kontrollen av arbetsgivaruppgift underrättar förstniimnda myndighet den 
lokala skattemyndighet som har att kontrollera arbetsgivaruppgiften om 
beslutade avvikelser vid PGl-beräkningen. 

Självdeklarationens uppgifter kan inte alltid godtas från POi-synpunkt. I 
deklarationen uppenbart felaktigt redovisade belopp, som inte påverkar en 
taxerings slutresultat, utlöser ofta inte någon riittelseåtgiird från taxerings
niimndernas sida. Exempel härpå iir om den försiikrade under tjiinst 2 i 
deklarationen upptagit inkomst som riitteligen utgörs av anställningsin
komst och att inkomst upptagits i förvärvskällan tjänst i stiillet för rätteligen 
rörelse. I sådana fall bestäms PGI med utgångspunkt i inkomsterna sådana de 
rätteligen bort redovisas i deklarationen. 

Vid beräkning av PGI måste i många fall utredningar göras. Som exempel 
kan nämnas fall när inkomst av tjänst kan antas utgöra annat än inkomst av 
förvärvsarbete. Inkomst av jordbruksfastighet kan vidare vara upptagen i 
jordbruksbilagan på sådant siitt att fastigheten synes vara brukad, oaktat att så 
inte är fallet. Även det motsatta förhållandet kan föreligga. Lokal skatte
myndighet har en förhållandevis omf~1ttande korrespondens med såviil de 
försäkrade som arbetsgivare och uppdragsgivare. 

Hurudmannaskapet 

RFV är förutom central tillsynsmyndighet för beriikning av PGI och 

underlag för allmän arbetsgivaravgift f. n. iiven besvärs instans. Över verkets 
beslut k;in besviir anföras hos försäkringsdomstolen (f-0). 

Fr. o. m. den 1 januari 1979 träder emellertid nya bestämmelser om 
besvärsförfarandet m. m. i kraft (prop. 1977/78:20, sru 1977/78:15, rskr 
1977/78:113). Enligt dessa skall besvär över lokal skattemyndighets beslut 
anföras hos försiikringsrätt (I I ~första stycket LBP). Talan mot försiikrings-
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rätts beslut mres genom besvär hos försiikringsöverdomstolen. 
RFV:s tillsynsverksamhet bedrivs dels genom utfärdande av anvisningar. 

information om utvecklingen i praxis och utarbetande av blanketter, dels 
genom granskning av gjorda PGl-beriikningar och fastställda underlag för 
egenavgifter. Vidare svarar RFV för utbildningen inom verksamhetsområ
det. 

Totala antalet PGI-beräkningar uppgår varje år till nästan 4 milj. Till detta 
kommer att fastställa underlag för allmän arbetsgivaravgift för rörelseidkare 
och jordbrukare som t. ex. är pensionärer och för vilka PG I ej skall beräknas. 
Antalet besvär till RFV rörande beriikningen av PGI iir ca I 100 per år. 

Underrälfe/se.förfarandet m. m. 

Har belopp, som enligt försiikrads allmänna självdeklaration utgör inkomst 
av anställning, vid beräkning av PGI hänförts till inkomst av annat 
förvärvsarbete eller har eljest visst belopp hänförts till annat slag av inkomst 
iin den försäkrade uppgivit, skall denne underrättas om beslutet. Likaså skall 
underrältelse liimnas om verRställt kostnadsavdrag vid inkomst av anställ
ning <8 ~· första stycket LBP). Underriittclse skall sändas i rekommenderat 

brev. 
Bestiimmelse om underrättelse finns också för det fall att PGI har bcriiknats 

för försiikrad som inte lämnat allmän självdeklaration (8 ~ andra stycket 
LBP). Även i detta fall skall underrättelsen sändas i rekommenderat brev. 
Enligt 8 ~ fjärde stycket LRP skall försäkrad vidare underriittas om beslut 
varigenom verkställd beriikning av PGI har ändrats. Underrättelsen skall 
delges den försiikrade om det inte är kiint att han ej kan antriiffas. Detsamma 
gäller när försäkrad enligt 8 ~ tredje stycket LBP skall tillställas särskild 
underrättelse på grund av att PGI inte kunnat anges på debetsedel på slutlig 
skatt. 

För varje år. för vilket PGI faststiillts för försäkrad. skall pensionspoiing 
tillgodoräknas honom. PGI omvandlas datamässigt till pensionspoäng och 
resultatet tillställs, i form av poängkort, den försäkringskassa hos vilken den 
försiikrade är inskriven. Uppgifterna i detta poängkort används för faststäl

lande av utgående pension. 

6.2 RS-projektet 

Granskning~/ör(arafl{/et 

Utredningen framhåller inledningsvis att inkomsttaxeringen i princip 
ligger till grund för beräkning av PGI och egenavgifterna (sjukförsäkrings
avgift. socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen, tilliiggspensionsavgift. 
avgift till arbetsskadeförsäkringen och allmän arbetsgivaravgift). Detta 
förhållande ger enligt utredningens mening förutsiittning för en ökad 
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s<1mordning mellan taxering och beräkning av PGI. Utredningen föreslår att 
granskningen av deklarationerna för beräkning av PGI organisatoriskt 

inordnas i den granskningsorganisation som skall gälla for taxeringsarbetet. 

Detta innebär att den personal hos länsstyrelserna och de lokala skattemyn

digheterna som skall granska deklarationerna också skall granska PGI. 

I de lokala skattemyndigheternas granskningsgrupper bör enligt utred

ningens mening den personal ingå som i dag handhar PGl-granskningen. En 

sådan samordning anses nödvändig för att bl. a. tillföra granskningsgrup
perna erforderlig kompetens inom PGl-området. Utredningen anser att inom 

varje lokal skattemyndighet bör finnas minst två personer med fördjupade 

kunskaper i fråga om PGJ-problematiken. Dessa personer skall ha till uppgift, 

förutom att ge råd till övriga PGl-granskare, att svara för granskningen av de 

från PGl-synpunkt svåraste deklarationerna. De föreslås vidare få speciell 

utbildning och fungera som lokal skattemyndighets kontaktmän med 

tillsynsmyndigheten i PGI-frågor. 

Deklarationsgranskningen skall enligt utredningens förslag ske dels regio

nalt av liinsstyrelsernas tjänstemän, dels lokalt av de lokala skattemyndig

heternas tjänstemiln. Enligt utredningens bedömning finns det f. n. inte 

erforderlig erfarenhet inom länsstyrelserna för PGI-arbetet. En sådan 

erfarenhet måste därför successivt byggas upp inom länsstyrelsernas gransk

ningsgrupper. 

Deklarationsmaterialet skall delas in i å ena sidan deklarationer som 

granskas innan uppgifterna i dessa registreras i datasystemet. s. k. enkla 
löntagardeklarationer (ca 2 milj.) och å den andra deklarationer som granskas 

sedan registrering skett, s. k. förregistrerade deklarationer. För sistnämnda 

deklarationer skall ett maskinellt uträknat förslag till underlag för PGI och 

egenavgifter redovisas på taxeringsavi. 
Vid den manuella granskningen av de enkla löntagardeklarationerna (E

märkta deklarationer) skall, om tveksamhet uppkommer vid bedömningen 
av PGI, deklarationen lämnas för registrering och framtagande av taxerings

avi. I annat fall registreras dessa deklarationer efter fullgjord granskning. Om 
maskinell avstämning mot registrerade kontrolluppgifter och andra data
tester inte ger anledning till någon åtgärd iir deklarationen färdigbehandlad 
från såviil taxerings- som PGJ-synpunkt. 

För de förregistrerade deklarationerna framställs som sagt taxeringsavi 

med maskinellt uträknat förslag till underlag för PGI och egenavgifter. 

Eventuell ändring av underlaget skall göras manuellt och datasystemet 

aviseras om det nya underlaget för PGJ m. m. Skall PGI beräknas i samband 

med att taxering åsiitts utan ledning av deklaration skall manuellt framräknat 

underlag för PGI och egenavgifter anges på PGl-delen av taxeringsavi för 

registrering i datasystemet. 

l) Riksdagen 1977 I 78 1 sam/. Nr 181 
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Bes/urs- och underrärrelse.förfarander 

Utredningen anser att det f. n. inte finns något som talar för att Oytta 
myndighctsansvarct i fråga om PGI från lokal skattemyndighet till länssty

relse. Utredningen föreslår därför att ansvaret för att bestiimma PGI skall 
ligga kvar hos lokal skattemyndighet, som genom den föreslagna ordningen 
kommer att fatta beslut om PGI i samband med att taxeringsnämnden 
meddelar beslut om taxeringen. 

Utredningens förslag i fråga om själva beslutsfattandet i POi-ärenden 
ansluter till utredningens förslag i fråga om taxeringsnämndens beslutsför
farande. Om lokal skattemyndighet före utgången av november månad under 
taxeringsåret finner anledning att avvika från uppgifterna i deklarationen 

skall myndigheten sålund<: meddela ett preliminärt beslut. 
Mot preliminärt beslut får försäkrad göra erinran. Nlir så sker skall lokal 

skattemyndighet meddela ett nytt beslut. Detta kan vara antingen prelimi
närt eller slutligt. Vidhåller lokal skattemyndighet sitt första preliminiira 
beslut skall det nya beslutet vara slutligt. Slutligt beslut skall likaså meddelas 
vid omprövning av ett andra preliminärt beslut och niir den försäkrade begär 
att slutligt beslut skall ges. Preliminärt beslut, som inte ersatts av nytt beslut, 
skall vidare anses som slutligt i och med utgången av november månad under 
taxeringsåret. Efter denna tidpunkt får endast slutliga beslut meddelas. Ett 
slutligt beslut skall till sist kunna omprövas av lokal skattemyndighet om 
framkomna omständigheter visar att beslutet är uppenbart oriktigt. Förut
siittning härvid är dock att den försäkrade inte har anfört besviir över 

beslutet. 
Beträffande underrättelseförfarandet framhåller utredningen att det så 

långt möjligt bör undvikas all försäkrad får underrättelser, som grundas på en 
och samma deklaration, vid nera olika tidpunkter. När det är fråga om nera 
underrättelser bör eftersträvas att dessa skickas i samma försändelse. 

Utredningen uttalar att det besluts- och underrättelseförfarande som 
föreslås iir möjligt att genomföra endast beträffande PGl-beslut som fattas 
före taxeringsperiodens utgång. I de fall lokal skattemyndighet fattar beslut 
efter denna tidpunkt bör nuvarande bestämmelser giilla. 

Utredningen ifrågasätter vidare om det skall anses nödvändigt att under

rätta den försäkrade i samtliga fall för vilka nu finns underriittelseskyldighet. 
Enligt utredningens mening förefaller det onödigt att sända underrättelse när 
mindre inkomstbelopp Oyttas mellan olika inkomstslag och Oyttningen är till 
den försiikrades fördel. Utredningen framhåller vidare att underriittelse om 
kostnadsavdrag ofta är av rent upplysande natur, diir beräkningen helt följer 
uppgifterna i sjiilvdeklarationen. Utredningen föreslår diirför att regeln i 18 ~ 

förvaltningslagen, enligt vilken part skall underriittas om det inte iir 
uppenbart obehövligt, skall göras tillämplig. 

Utredningen föreslår mot bakgrund av det sagda att första, andra och fjärde 

styckena av 8 ~ LBP skall utgå. Utredningen framhåller att huvuddelen av 



Prop. 1977178:181 131 

PGl-beslut kommer att fattas under taxeringsperioden. Underrättelse om 

beslut skall innehålla uppgift om beslutet 1ir preliminärt eller slutligt och om 

vad som skall iakttas vid anförande av besvär. Beträffande preliminiirt beslut 

skall uppgift dessutom lämnas om att erinringar mot beslutet kan göras hos 

lokal.skattemyndighet inom viss angiven tid, att den försiikrade tar begära 

slutligt beslut samt att beslutet, om erinringar inte görs, blir att anse som 

slutligt efter utgången av november månad undet taxeringsåret. Underrät

telserna skall sändas i vanligt brev och behöver inte vara manuellt 

underskrivna. Nuvarande bestämmelse om delgivning av underrättelse som 

skall lämnas när PGI inte kunnat anges på debetsedel behålls dock. 

Underrättelserna, som skrivs ut maskinellt, skall innehålla uppgift om 

taxeringsgranskarens namn, adress och telefonnummer. 

Utredningen föreslår att också best1immelserna om besvär utformas efter 

mönster av vad som i detta avseende föreslås gälla betriiffande taxeringsbe

svär. En sådan ordning finner utredningen naturlig med hänsyn till 

utredningens strävan att i möjligaste mån skapa klara och enhetliga regler och 

med tanke på PGI-beräkningens nära anknytning till taxeringsförfarandet. 

Utredningens förslag innebär i enlighet härmed att besvär över PGl-beslut, 

varom den försäkrade fatt underrättelse före utgången av taxeringsåret, tar 

anföras hos försäkringsrätt till utgången av februari månad året efter 

taxeringsåret. Om den försäkrade under taxeringsåret inte fatt vare sig 

underrättelse eller debetsedel på slutlig skatt får besvär anföras inom ett år 

efter det den försäkrade erhållit underrättelse eller debetsedel. 

I fråga om besvär över PGI-beslut som meddelas efter taxeringsperiodens 

utgång föreslår utredningen att nuvarande bestämmelser skall gälla. 

Enligt utredningens förslag till en ny paragraf till LBP, 7 a *·skall lokal 

skattemyndighets beslut om PGI införas i skattelängd. Längden skall efter 

lokal skattemyndighets underskrift anses innefatta myndighetens beslut 

enligt LBP. Utredningen föreslår slutligen vissa ändringar i LBP som i stort 

sett kan betecknas som följdändringar eller är av redaktionell natur. 

6.3 Remissyttrandena 

De remissinstanser som har yttrat sig över utredningens förslag i föreva

rande del tillstyrker allmänt att PGI- och deklarationsgranskning samordnas i 

huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. 

RFV vill dock framhålla att förslaget tar vissa konsekvenser för bl. a. 

beräkningen av pensionsgrundande inkomst. Den förlängda taxeringspe

rioden och det förhållandet att preliminärt beslut som inte ersätts av slutligt 

beslut blir slutligt först efter taxeringsperiodens utgång kommer för försäk

ringskassorna att innebära komplikationer så till vida att antalet preliminärt 

beräknade tilläggspensioner kommer att öka. 

Verket påpekar att också verkets rutiner för utbetalning av pension 

kommer att påverkas. Leveransen av PGl-uppgifter på magnetband sker f. n. 
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under oktober månad. Enligt förslaget pågår taxering och PGI-beräkning ti-11 
utgången av november månad 01.:h leverans av PGI-band beräknas ske 
omkring den 20 dei.:ember. Detta kommer att medföra olägenheter för den 
försäkrade genom att retroaktiv omräkning av de numera nästan alltid 
provisoriskt beräknade tilläggspensionerna ej kan ske före årsskiftet. Retro
aktivbeloppen kommer sålunda skattetekniskt att hamna på "fel" inkomstår. 
Dessutom kommer utbetalningen av retroaktivbeloppen att fördröjas några 
månader. Än mera markant framstår detta för de nya ålderspensionärer som 
iir födda i januari och februari månader. För dessa kommer pensionsutriik

ningen att bli provisorisk för de tre sista poängårcn och administrativt 
föranleda tre omriikningar. Helt kan sådana konsekvenser inte undvikas med 
mindre taxeringsarbetet avslutas i september månad. Nai.:kdelarna för de 

försäkrade skulle dock kunna begränsas avsevärt om taxeringsarbetet 
avslutades en månad tidigare iin som föreslagits, så att PGl-band kunde 
levereras senast i mitten av november. 

Verket pekar vidare på sambandet mellan granskning av pensionsgrun
dande inkomst 01.:h kontroll av arbetsgivaruppgift. 

I nuvarande system ingår i kontrollen av arbetsgivaruppgifter att lokal 
skattemyndighet i samband med beräkning av pensionsgrundande inkomst 
iiven gör kontroll mot arbetsgivaruppgifter. I de fall skilda lokala skattemyn
digheter har hand om kontroll av arbetsgivaruppgift och beräkning av 
pensionsgrundande inkomst sker rapportering mellan myndigheterna. Fram

deles kommer beräkning av pensionsgrundande inkomst att ske hos 
länsstyrelsen i fråga om de deklarationer som taxeringsgranskas där. På 
motsvarande sätt som de lokala skattemyndigheterna är skyldiga underrätta 
varandra bör iiven länsstyrelsens kontroll av pensionsgrundande inkomst 
baseras på aviseringsskyldighet till den lokala skattemyndighet där arbetsgi
varuppgiften finns. Verket förutsiitter att erforderliga föreskrifter utfärdas 
härför. 

Med förslaget att lokal skattemyndighet även i fortsättningen skall vara 
beslutande myndighet i PGl-frågor uttalar åtskilliga remissmyndigheter sin 
tillfredsställelse. Till dessa hör länss~vrelsen i Värmlands län. Lantbrukarnas 

skattedelegation, Föreningen Sveriges jögderichefer och de lokala skattemyn

digheterna i Afalmö, Munkedals. Nyköpings och Sunne fögderier. Länssty

relsen i Värmlands län, liksom lokala skattemyndigheten i Sunne fögderi 
påpekar dock att det inte klart redovisats hur utredningen tiinkt sig att PGI 
skall bestämmas beträffande de deklarationer som granskas regionalt. Dessa 
deklarationer bör enligt de två myndigheternas uppfattning sändas till lokal 
skattemyndighet för beslut i PGl-frågan innan eventuell underrättelse om 
avvikelse från självdeklaration sänds ut 01.:h innan registrering av taxerings
beslutet sker. Lantbrukarnas skattedelegation uttalar å sin sida att det är 
väsentligt att klargöra för de skattskyldiga skillnaden mellan själva 
taxeringen och beräkningen av PGI. Det är fä som förstår denna skillnad i dag 
och i ett nytt system bör den framgå betydligt klarare. 
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En annan uppfattning om vem som bör vara beslutande i PGJ-frågan har 
länsstyr('lsl'n i Västerbottl'ns län. som anser all taxeringsnämnden bör ansvara 
för besluten om PG!. 

Utredningens förslag att den personal. som nu handhar POi-granskningen, 
skall ingå i granskningsgrupperna ser länss(rrelsen i.4/rsborKs län som en riktig 
lösning i ett inledningsskede. Sedan granskningspersonalen fått tillriicklig 
erfarenhet kan det diiremot enligt liinsstyrelsens mening inte anses nödviin
digt alt ha särskilda specialister just på PGJ-området. Länsstyrelsen anser att 
ett system med specialister på olika områden över huvud taget bör undvikas. 
Inom skatteadministrationen bör i stället finnas befattningshavare som 
tillägnat sig fördjupade kunskaper envar inom sitt område och som kan vara 

rådgivare åt övriga befattningshavare. På PGJ-området torde det räcka med 
en eller möjligen två sådana befattningshavare för hela liinet sedan perso
nalen fält erforderliga grundkunskaper. 

En något annan inställning har lokala skattemyndighetl'n i Munkedals 

.fögderi. Enligt myndighetens mening bör endast E-miirkta löntagardeklara
tioner och deklarationer för vissa rörelseidkare och jordbrukare handliiggas av 
deklarationsgranskare. I övrigt krävs alt frågor om fastställande av PGI 
handliiggs av specialister inom lokal skattemyndighet. D('n lokala skattemyn

digheten i Vimmerby.fögderi framhåller att granskningen av arbetsgivarupp
gifter och beräkningar av PGI f. n. samordnas hos mindre lokala skattemyn
digheter. Den tiinkta organisationen synes medföra en splittring av nuva
rande ATP-grupper. Enligt myndighetens mening kan detta medföra vissa 
svårigheter. 

Några remissinstanser berör också utredningens uttalande att det inom 
varje lokal skattemyndighet bör finnas två personer med fördjupade 
kunskaper på PGl-området. Lambrukarnas ska!!('delegation anser det tvek
samt om två personer Ur tillriickligt. Samma ståndpunkt intar lokala 

skattemyndigheten i Göteborgs fögderi. Lokala skattemyndtj:heten i Malmö 

jbgderi !inner däremot för sin del utredningens förslag på denna punkt viil 
motiverat. 

Utredningens uttalande att ambitionsnivån för PGI-arbetet i viss mån 
bestiims av den ambitionsnivån som fastställs för taxeringsgranskningen och 
att den ambitionsnivå som skall giilla vid den manuella granskningen bör 
utformas av RFV i samråd med RSV delas helt av lokala skattm1yndiy,/1('t('n i 

Göteborgs.fögderi. Myndigheten pekar diirvid på angeliigenheten av att olika 

ambitionsnivåer inte fastställs. En bristande överensstämmelse skulle 
försvåra samordningen av PGI- och deklarationsgranskningen. Länss(welsen 

i Kopparbergs län påpekar att ca två milj. enkla löntagardeklarationer enligt 
utredningens förslag kommer att granskas manuellt från såviil taxerings- som 
PGl-synpunkt innan maskinell registrering och kontroll görs. Länsstyrelsen 
!inner det mindre tillfredsstiillande all den del av deklarationsområdet, där en 
maskinell beräkning av PGJ skulle vara till störst anviindning, helt skall 

utföras manuellt. 
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BetriilTande de av utredningen föreslagna bestämmelserna angående 

underriittelse om lokal skattemyndighets beslut i PGl-ärendet erinrar RFV 
om att den försiikrade enligt nuvarande ordning alltid skall underrättas, dels i 

de fall beslutade kostnadsavdrag påverkar PGI, dels niir beräkningen medför 

att en inkomst flyttas mellan tjänst I och tjänst 2. Utredningen föreslår en 

mer begränsad underrättelseskyldighet. Underriittelse skall sålunda inte 

behöva göras när ändring är ringa och till försäkrads fördel. RFV ifrågasätter 

om inte elen försäkrade alltid bör underrättas när ett beslut innebär avvikelse 

från den försäkrades uppgifter. Det kan exempelvis, framhåller verket, i vissa 

fall vara svårt att bestämma om en ändring är till den försäkrades fördel eller 

inte. 

RFV vill också niimna att antalet ändringar och diirmed även antalet 

underrättelser ändå torde komma att minska kraftigt fr. o. m. taxeringsåret 

1977 på grund av iindrade lagregler. Fr. o. m. inkomståret 1976 är nämligen 

uppdragsinkomst på minst 500 kr., som inte ingår i rörelse eller jordbruk, 

alltid inkomst av tjänst I. Av deklarationsblanketten skall vidare klart framgå 

att sådana uppdragsinkomster alltid skall deklareras under tjänst I. 

En annan instiillning till denna fråga har lokala skattemyndigheten i Skövde 

fögderi. som anser att förslaget om en inskränkning av underrättelse

förfarandet vid fostställelse av PGI är viil motiverat. Lokala skattemyndig

heten i Göteborgs fögderi ifrågasätter om underriittelse över huvud iaget 

behöver utsändas när flyttning av inkomst i PGI-hänseende är till den 

försäkrades fördel. Myndigheten tillstyrker vidare utredningens förslag att 

göra 18 ~ FL tillämplig på underrättelserna om PGI-beriikning. En sådan 

tilliimpning tillstyrks också av lokala skatTemyndigheten i Örebro fögderi. 

Lokala skallemyndigheten i Kungälvs fögderi förklarar sig vilja gå längre än 

förslaget och förordar att underriittelse sänds ut endast i bedömningsfall och 

när tveksamhet eljest kan råda. 

Flera remissinstanser tar upp frågan om förvaringstiden för PGI-avierna 

och deklarationerna. Bl. a. länss~rrelsema i Hallands och Kopparbergs län 

pekar sålunda på att PGI-avierna f. n. förvaras i tio år medan deklarationerna 

förvaras endast i sex år. Med tanke på att taxeringsavins PGl-del enligt 

.utredningens frirsla~ skall lig~a insorterad i deklarationen måste tillses att 

granskningstiden blir den samma för båda slagen av handlingar. Samma 

synpunkter framförs av Föreningen Sverigesjogdericheferoch ett tiotal lokala 

skattemyndigheter. 

7 Ackumulerad inkomst 

7.1 ~urnrande ordning 

De särskilda reglerna om beriikning av statlig inkomstskatt för ackumu

lerad inkomst ger skattskyldig ((vsisk person, dödsbo och familjestiftelse) 

möjlighet att efter ansökan få inkomst. som åtnjutits under ett beskattningsår 
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men hiinför sig till minst två beskattningsår, fl.)rddad på de år under vilka 

inkomsten intjänats och på vilka den eljest belöper. Den ackumulerade 
inkomsten får dock inte fördelas på mer än tio år. Vidare förutsätts bl. a. att 
den inkomst, som skall ligga till grund for skatteberäkningen, uppgår till 
minst 5 000 kr. och tillika utgör minst I 15 av den skattskyldiges till statlig 

inkomstskatt taxerade inkomst. Skattskyldigs ansökan om skatteberiikning 

skall ha kommit in till skatteriitten före utgången av året efter taxeringsåret (I, 

2 och 4 ~~ lagen 1951 :763) om bcriikning av statlig inkomstskatt för 
ackumulerad inkomst (lSBl. 

Kan ansökan inte avgöras på grund av att tidigare taxering som inverkar på 

skatteberiikningen ej vunnit laga kraft skall skatteriitten vilandeförklara 

ansökningen. Över sådant beslut får besviir inte röras (9 ~ LSB). Sedan 

taxeringen vunnit laga kraft har den skattskyldige att inom ett år från beslutet 

begiira förnyad behandling av ansökningen 16 ~ LSB>. 

Innan beslut fattas skall taxeringsintendenten yttra sig i ärendet. Linsskat

teriitten kan inte besluta om särskild skatteberiikning förrän inkomstliingden 
justerats (augusti månad under taxeringsåret), eftersom skatteriitten inte 

tidigare kan erhålla erforderligt skriftligt besked om taxeringen. I praktiken 

torde beslut siillan meddehL~ innan debetsedel på slutlig skatt har utfär

dats. 
Om skatteberiikning skett men den beskattningsbara inkomst på vilken 

skatten berUknats iindras genom beslut av skatteriitt, kammarriitt eller 

regeringsriitten skall skatteriitten vidta därav påkallad iindring av skattebe

räkningen. Så skall också ske när den skattskyldige genom beslut av 

skattedomstol åsiitts eftertaxering till statlig inkomstskatt s[1 att grunderna för 

skatteberiikningen eller förutsiittningarna för att åtnjuta sådan beriikning 
ilmlras (7 ~ LSB). 

I 8 ~ llirsta stycket LSB ges bestiimmclser för det fall att förutsiittningar för 
skatteberiikning föreligger forst sedan skattedomstol har meddelat sådant 
beslut som anges i 7 ~ LSB eller sedan den beriiknade ackumulerade 
inkomsten höjts genom sådant beslut. Den skattskyldige fär dä ansöka om 
skatteberiikning inom ett år frfm det beslutet meddelades. En förliingd 
ansökningstid giiller också för skattskyldig som enligt 99 ~ TL iiger anfOra 
besvär i siirskild ordning hos skatteriitt. Niir sädan besviirsriitt föreligger får 

den skattskyldige inom den tid som giiller för besviiren också ansöka om 

skatteberiikning för ackumulerad inkomst 18 * andra stycket LSBl. 
Visar det sig att gjord skatteberiikning har grumlats på oriktiga förutsiitt

ningar får taxeringsintendenten enligt 8 * tredje stycket LSB anföra besvär i 
siirskild ordning. Förutsiittning för att ny skatteberiikning skall kunna ske på 

grund av besvären är att fräga därom prövas inom fem år efter utgången av det 

är under vilket skattskyldigs ansökan om skatteberiikning kom in till 

skatteriitten. Har den skattskyldige avlidit giiller siirskilda bestiimmelser. 
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7 .2 RS-projcktet 

Utredningen rramhäller att i och med att taxcringsniimmlcn i stiillet for 
skatteriitten i forsla instans fattar beslut om siirskild skatteheriikning finns 
möjligheter till betydligt tidigare beslut. Den normala ordningen hlir, anser 
utredningen, att den skattskyldige inger ansökan om särskild skatteberäk-

. ning i samband med att sjlilvdeklaration lämnas. att taxeringsnämnden fattar 

beslut i iirendet i omedelbar anslutning till taxeringsbeslut samt att anteck
ning görs i skal teliingden om att siirskild skatteberiikning verkstiillts. 
Utredningen päpekar att en konsekvens av en sådan ordning iir att fr<'1ga om 
siirskild skatteberiikning kan jiimstiillas med annan taxeringsfdga. 

Den niirmare utformningen av förfarandet tiinker sig utredningen på 

följande siitt. 
Yrkande om siirskild skatteheriikning görs i sjiilvdeklaration eller i siirskild 

ansökan. Med hänsyn till att besvärstidt:n vad gliller taxeringsniimndens 
beslut föreslås fiirliingd till utgången av rebruari månad året efter taxerings
året och att den skattskyldige härigenom i normal fallet får debetsedeln mer iin 
t vä män ad er före besviirstidens utgäng, anser utredningen att man utan 
oliigenhet kan förkorta ansökningstiden hctriil'fande siirskild skatteberäk
ning. Utredningen fiireslär att den nuvarande tidsfristen for ansökan om 
särskild skatteberiikning inskränks vad giiller yrkande hos taxeringsniimnden 
till taxeringsperiodens utgång. Skulle den skattskyldige få reda på möjlig
heten till siirskild skatteberäkning så sent att framställning inte hinner upptas 
av taxeringsnlimnden. har han möjlighet att göra framstiillning till skatte
riitten till utgången av l'ebruari månad året efter taxeringsäret. Utredningen 
påpekar att skattskyldigs besviir som har kommit in efter denna tidpunkt men 
före utgången av april får t<t-; upp av skatterlitten om taxeringsiritendenten 
helt eller delvis biträtt bcsviiren i sak. 

BesWmmelserna om vilandeförklaring enligt 6 ~ LSB hör enligt utred
ningens mening utgå. Utredningen påpekar att en rutin med vilandeförkla
ring innebär praktiska nackdelar inte minst för den skallskyldige. I Ian kan i 
ogynnsamma fall få vänta flera är innan beslut rattas om den taxering som 
grundat vilandeförklaringen. lliirtill kommer att den ska11skyldige i sådana 

fall ol'ta begiir att rn anstånd med skatteinbetalningen. Det innebiir att en 
beriikning av den statliga inkomstskatten för ackumulerad inkomst iindi'I som 
regel måste göras. En ämlring av tidigare taxering torde dessutom enligt 
utredningens mening i många fall medföra ingen eller en end<L~t obetydlig 

skillnad i skatt. 
Med hiinsyn till det anförda föreslår utredningen att taxeringsniimnden får 

fatta beslut rörande s1irskild skatteberäkning Uven for det fall då taxering, som 
kan påverka elen na beräkning, inte vunnit laga kraft. Det får sedan ankomma 
på den skattskyldige att begiira förnyad skatteberiikning niir taxeringen 
vunnit laga kraft. Motsvarande möjlighet till förnyad skattebcr~ikning måste 
l)Ckså linnas för taxeringsintendenten. 
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Utredningen konstaterar att det förfarande som nu skisserats har niira 

anknytning till den iindring av skatteberiikningcn som skatteriitt skall vidta 

niir beskattningsbar inkomst. på vilken skatten beriiknats, iindras av 

skatteriitt, kammarriitt eller regeringsriitten t7 ~ LSH). Enligt utredningens 

uppfattning bör det i dessa fall fi'l ankomma pä skattskyldig resp. taxerings
intendent att begära förnyad skatteberiikning hos lokal skattel11yndighet. 

Skatteriitten kan hiirvid antas bli befriad från ett antal fall där en iindring av 

skatteberiikningen endast skulle leda till obetydliga skillnader i skatt. 

Bestämmelserna föreslås av utredningen intagna i en ny paragraf i TL. 72 b * 
TL. 

Utredningen föreslår vidare att nuvarande ordning enligt vilken skatteriitt 

skall ändra tidigare gjord skatteberiikning när den beskattningsbara inkom

sten ändras genom beslut av kammarriitt eller rcgeringsriitten eller den 
skattskyldige åtsätts eftertaxering genom sådant beslut ersätts med bestäm

melser om i!tl skatteberäkningen i stiillet skit Il iindras av den skattedomstol 

som prövar besviir angående taxeringen eller eftertaxeringen. Den föreslagna 

iindringen torde enligt utredningens mening medföra en snabbare handliigg

ning i de fall kammarriitt elkr regeringsriitten har beslutat i taxeringsfrågan, 

dels diirför att den domstol. som har beslutat angående taxeringen, redan iir 

insatt i iirendet, dels därför att iirendet inte behöver överHimnas till annan 
myndighet. De ändrnde bestämmelserna skall enligt utredningens förslag 
föras in i TL ( 105 ~). 

Utredningen föreslår också vissa iindringar och tilliigg i förhållande till vad 

som f. n. giiller enligt bestämmelserna i 8 ~ LSB. Nuvarande bestiimmclse i 

8 * andra stycket utgår sålunda och ersiitts med bestiimmelse om att 

skattskyldig får anhålla om skatteberiikning inom tid som anges i 99 ~ Tl niir 

förutsättningar för skatteberäkning föreligger först efter taxeringsnämndens 
beslut och den skattskylige enligt 99 ~ TL iigcr anföra bcsviir i siirskild 
ordning över beslutet. Vidare föreslås ett tilliigg med bestiimmelse om att 
skattskyldig får anhålla om skattcberiikning niir förutsiittningar diirför 
föreligger först sedan lokal skattemyndighet har meddelat beslut enligt 
72 a ~ TL. Uttrycklig bestämmelse om att lokal skallemyndighet skall vidta 
iindring av skatteberiikning när rättelse sker enligt 72 a * TL skall enligt 
utredningens förslag tas in i ett nytt fjärde stycke i denna paragraf. I 

anslutning till dessa förslag föreslår utredningen att skattskyld.ig i likhet med 

Vi.Id som r. n. gäller för taxeringsintendenten skall rn anföra besviir i siirskild 

ordning niir det visas att skatteberiikningen har grundats på oriktiga 

förutsättningar. De föreslagna bestiimmelserna har av utredningen - med 

,,lopande av nuvarande&~ LSB-fördelats på 4 ~ LSBoch en ny paragraf i TL. 

102 a * TL. 
Utredningen har slutligen iiven föreslagit att i 2 ~andra stycket LSR l'iirs in 

bestiimmelsc enligt vilken förutsiitts att skattcberiikningen medför liigre 

statlig inkomstskatt for den skattskyldige iin som annars skulle ha utgatt. 
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7 .3 Remissyttrandena 

Liinsstyrcl.l'l'n i Giitehurgs och Bohus /lin har inget att erinra mot utform

ningen av de föreslagna förfat111ingsbötiimmelserna. Inte heller kammar

rätten i Giiteh()1g har n[1got att inviinda mot att utredningens förslag liiggs till 

grund ror lagstiftning. Liinsstyrelsen föreslår dock vissa jiimkningar och 

förtydliganden av bestiimmelserna. 

Liinsstyre/scn i Stockh()/ms liin erinrar inledningsvis om att liinsstyrelsen i 

tidigare yttranden över RS-utredningens förslag har funnit det från Dera 

synpunkter mindre liimpligt att !lira över iirendena angående ackumulerad 

inkomst till taxeringsniimnden. Linsstyrelsen anser sig inte ha skiil att frångå 

Jenna åsikt. Ärenden angående ackumulerad inkomst iir enligt liinsstyrel

sens uppfattning inte siillan komplicerade från såviil materiell som teknisk 

synpunkt. Sä iir siirskilt fallet niir det förekommer såväl A- som B-inkomst 

eller dubbelbeskattningsavtal skall tilhimpas. Liinsstyrclsen påpekar att 

antalet :irenden angående ackumulerad inkomst hos hinsskatteriitten i 
Stockholm under ett vara\' de senaste tre åren har uppgätt till drygt 800. En 

sådan fortsatt tillstriimning av iirenden skulle innebiira all varje taxerings

niimndsordförande fick ta stiillning till i genomsnitt 1-2 ansökningar per år. 

Liinsstyrelsen finner det uppenbart att ordförandena med hiinsyn till dessa 

tl:irhällanden inte kan få tillriicklig rutin. Det mäste diirför enligt liinsstyrel

sens mening skapas resurser för att tillgodose taxerngsniimndens behov av 

experthNl p inom förevarande område. Möjlighet mäste ges ocks[1 till 

utbildning av taxeringsniimndsordforandena. 
Vad hiirefter angår rem is si nstansernas synpunkter pä den niirmare ut f"orm

ningen av de föreslagna bestiimmdserna framhf1ller länss1yrclse11 i Stockho/111s 

län till en början, att iimlringarna i LSB iir relativt mänga och inte alltid synes 
vara tillkomna enbart f(ir all möjliggöra överförandet av ärendena angående 
ackumulerad inkomst till taxeringsniinrnden. Liinsstyrelsen anser att 
iindringar i kiind lagtext bör begrfö1sas till vad som framstår som oundgiingligt 
för all åstadkomma önskad verkan. Ju niirmare den iinclrade lagens text 
anknyter till tidigare utformning ju Wtlare blir tilliimpningen av lagen och av 

praxis. Många av de föreslagna iindringarna bör diirllir enligt liinsstyrelsens 

mening kunna anstå till en eventuellt kommande omarbetning av lagen i dess 

helhet. 
Utredningens förslag att TL:s bestiimmelser om besviir av skattskyldig 

enligt i 4 ~ LSB intagen hiinvisning skall vara tilliimpliga i fräga om den tid 

inom vilken skattskyldig hos skatteriitt skall få göra framstiillning om 

skatteberiikning för ackumulerad inkomst har foranlett inviindningar från 

/dnsstyre/serna i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län. Båda myndighe

terna ifrågasätter om det finns tillräckliga skiil för att på detta sätt förkorta 
ansökningstiden till utgången av februari månad året efter taxeringsåret. 

Liinsstyrelsen i Stockholms liin anser att en liimpligare lösning kan vara att 

behälla nuvarande miijlighet att hlls skatteriitten göra ansökan om skattebe

riikning till utgången av året elier taxeringsåret. 
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i-\ven Sl'eriges adl'11karsw11/i111cl stiillcr sig kritiskt till en förkortning av 
ansökningstitkn. Att nu begriinsa den tidsfrist som har giillt sedan år 1962 

kan enligt samfundets mening medföra allvarliga riittsförluster för de 
skattskyldiga. Liknande synpunkter framförs av fokala skarremyndigheren i 

Örehro }iigdcri. 

Att iirendena angående ackumulerad inkomst kan vara av komplicerad 
beskaffenhet framhålls också av fiinssryrdsm i Kronobe1xs fän och La111bru

kamas ska11edl.'fega1ion. Lämsryrcfsen i Ösll'rgiilfands fän uttalar att arbetet 
med tekniska beriikningar och uppgifter från tidigare års taxeringar liimpligen 

bör utfi.iras av lokal skattemyndighet. Förutsiittning for att taxerings
niimnden skall kunna överta ärendena om ackumulerad inkomst anser 
fän.1sl1Tefsema i Ha{{ands och Kronohergs fän vara att kontaktman utses i 
likhet med vad som giiller i fräga om moms- och uppbördsiirenden. 

l.änssryrefsen i Srockhofms fiin pekar vidare på att taxcringsniimnden inte får 
tillriicklig tid för att på rätt siitt ta stiillning till ett iirende om ansökan kommer 
in sent under taxeringsperitxlen. I dylika fall bör det enligt llinsstyrelsens 
mening linn;L<; utrymme för att i stiillet låta skatteriitten pröva ansök
ningen. 

Liinsstyrelsen viinder sig också mot utredningens förslag att taxerings
niimnden skall kunna pröva ansökan om skatteberiikning för ackumulerad 
inkomst iiven om taxering, som inverkar på skatteberäkningen, inte har 
vunnit laga kraft. Linsstyrclsen erinrar hiirvid om att utredningen som 
friimsta skiil för sitt förslag anfört att den skattskyldige i ogynnsamma fall 
eljest kan få viinta lång tid innan omriik ning sker. Denna olägenhet måste 
dock enligt liinsstyrelsens mening jiimföras med det merarbete som skulle 
uppstå för taxeringsmyndigheterna for att bevaka fall lfär siirskild skattebe
riikning har skett och taxering - kanske för år som ligger upp mot tio år 
tillbaka - iindras. Dess;1 svårigheter accentueras iin mer an.ser liinsstyrelsen 
om den skattskyldige har bytt mantalsskrivningsort under fördelningsperio
den. Uinsstyrclsen framhåller också att någon kritik mot nuvarande 
bestiimmelser i 6 ~ LSB om vilandeförklaring veterligen inte har anförts. 
Liinsstyrelsen finner den föreslagna iindringen opåkallad och föreslår att 
bestiimmelse införs om att taxeringsnämnden i här avsedda fall antingen 
skall förklara ansökningen vilande och överliimna iirendet till skatteriitten 
eller överliimna iirendet till skatteriitten för vilandeförklaring. 

Några remissmyndigheter har i fråga om de föreslagna iindringarna i LSB 
redovisat synpunkter också på bestiimmclsernas redaktionella utfomrning. 

Kammarrällen i Gii1eborg anser att viss kritik kan riktas mot uppbyggnaden 
av 4 ~ LSB. Kammarriitten framhåller sålunda att de viisentligaste bcstiim
melserna angående yrkande oc~ bcsviir döljs i en hiinvisning i paragrafens 
första stycke till TL:s bestiimmelser medan föreskrifter för mycket ovanliga 
situationer getts utrymme i tre stycken av paragrafen. Liknande synpunkter 
framförs av fänss1yrcfscn i S1ockhofms fän. som anser att enbart hiinvisning till 

TL gör bestiimmclserna svårtillgiingliga frir framfiir allt de skattskyldiga. 
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Linsstyrclsen föreslär att ticJ llir ansökan klart anges i 4 ~ LSB clkr i 
anvisningar till paragrafen. Av paragrafen bör enligt liinsstyrclsens mening 

framgä ocksä alt ansökan i fiirsta hand bör göras i deklarationen dler till 

denna fligad handling. 
Mot de av utredningen föreslagna iindringarna och tilliiggen i TL görs vissa 

erinringar av redaktionell men oi.:ks{1 saklig natur. Liinss1yrc/sen i Skaraborgs 

/iin anser sig sälunda inte kunna bitriida utredningens förslag 172 b ~ TLJ att 
nmriikningar av gjord skatteberiikning, som aktualiseras vid taxeringsiind

ring, skall giir:L'i av lokal skattemyndighet efter anmiilan av den skattskyldige 
resp. taxeringsintendenten. Uinsstyrdsen anser att lokal skattemyndighet 

biir ges befogenhet att ex olfo:io besluta om sädana omriikningar. 

A."a111111arrii1te11 i Gii1eh111x vill fasta dppmiirksamheten på all de besviirsti
der, som anges i utredningens förslag till 102 a ~ TL iir förliingda i jiimförelse 

med vad som giilkr enligt 8 ~tredje stycket LSB. De föreslagna tidsfristerna 
anser kammarriitten i högn.: gradansluter till vad som giiller enligt TL. Även 

om fi.irliingningen totalt sett torde vara en forsiimring li:ir de skattskyldiga vill 
kammarriitten diirför inte mntsiitta sig Undringen. 

BetriilTande utredningens förslag l 105 ~ TU att den domstol, som iindrat 
skattskyldigs taxering, skall vidta också diirav betingad omriikning av 

skatteberiikningen for ackumulerad inkomst, ifrågasiitter /iinss1yrel\en i 

Giitehorgs och 8uhus liin om inte praktiska skiil talar för att omriikningen i 

stiil let bör göras ex ofticio av lokal skattemyndighet. 

8 Granskningsformer och ambitionsnivå 

8.1 N urnrande ordning 

hirberedelsearbetet för deklarationsgranskningen sker hos lokal skatte
myndighet oi.:h lilnsstyrelse. Deklan.tioner och kontrolluppgifter samsorte
ras. Taxeringsavi framstiills med hjiilp av ADB. Avin innehåller uppgift om 

bl. a. skattskylcJigs civilstimcJ, barn under 18 år oeh 16 år, debii-crade skatter 
samt vissa crsiittningar från statliga och kommunala myndigheter. Bl. a. 

anges pension. sjukpenning och arbetslöshetsersiittning. Taxeringsavierna 

insorteras i deklarationerna. Dessa kompletteras ocksä med visst annat 

kontrollmaterial. Allteftersom deklarationerna iir färdigberedda överliimnas 

de till granskarna, dvs. ordförandena. kronoombuden och taxeringsinspek
törerna. Normalt brukar den första leveransen av deklarationer till grans

karna i löntagardistrikt ske i slutet av februari. 

Granskningen omfattar bl. a. avstiimning av kontrollmaterialet mot dek lac 

rationerna, bedömning av avdragsyrkanden, jiimförclse med föregående års 

tick larat ion och kontrollsummering. 
Enligt I ~ TL skall iakttas alt taxeringarna blir i överensstämmelse med 

skatteförfattningarna och i möjligaste mån likformiga och riittvisa. Denna 

föreskrift torde i praktiken ha tolkats så att alla lcl som paverkar beskatt

ningsbar inkomst skal I lt!giirdas. 
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8.2 Principbeslutet 

A l/111ä111 om ;.:ra11sk.11i11gs/iir/iJra11dl't 

För att underliitta och effektivisera bl. a. den manuella granskningen av 
deklarationerna skall enligt principbeslutet ett omfattande ADB-stöd byggas 
ut. RS-utredningen föreslog i 1974 års rapport följande huvudprinciper. 

AOB-miL-;sig registrering skall göras av uppgifterna i deklarationer och 
kontrolluppgifter. Dessa skall liksom åtskilliga andra uppgifter - t. ex. 
fastighetsuppgifter, personuppgifter, debiteringsuppgifter och uppgifter om 
nin:::gående års taxering - redovisas på en taxeringsregistreringsavi för varje 
deklaration. Uppgifterna stiims av maskinellt och resultatet redovisas pil 
avin. På denna utskrivs också maskinellt förslag till taxering och debitering 
liksom förslag till beriikning av PGI och egenavgifter. Sker iindringar av 
deklarationsdata vid granskningen skall någon ny fullstHndig registrering inte 
friretas utan registrering sker endast av ändrade belopp, koder o. d. (iindrings
registrering). Registreringen görs från avin. 

Även underriittelser till de skattskyldiga framstiills till största delen ADB
miissigt. 

I prop. 1975:87 konstaterade ·föredraganden att ADB-stödet var en av 
förutsUttningarna för utredningens förslag till rationalisering av skatteadmi
nistrationen. Han tillstyrkte förslaget och framhöll bl. a. all ADB-stödet 
skulle komma att underliitta granskningen av deklarationerna och begriinsa 
behovet av andra granskningsinsatser. Arbetet inom andra områden av 
taxeringen, t. ex. underriittelseförfarandet och inom taxeringen niirliggande 
områden, t. ex. PGI-beriikningen skulle enligt hans mening också underliit
tas. 

RS-utredningen föreslog också att löntagardeklarationerna vid gransk
ningen skulle delas upp i rena löntagardeklarationer - omfattande emhl<;t 
inkomst av tjiinst. inkomst av schablonbeskattad villa och/eller inkomst av 
kapital i obetydlig omfattning-och mer komplicerade liintagardcklarationer. 
Granskningen av löntagardeklarationer skulle prioriteras tidsmiissigt bl. a. så 
att alla rena löntagardeklarationer var färdiggranskade den 31 mt\i. 

Föredraganden förklarade sig acceptera grunddragen i förslaget om 
löntagargranskningen. Han fram höll att löntagardck larat ionerna givet vis 
alltid fordrade en viss manuell granskning men att denna i det stora flertalet 
fall borde kunna kriiva en förhtlllandevis ringa arbetsinsats. Han anslöt sig till 
förslaget att granskningen av löntagarnas deklarationer borde prioriteras 
tidsmUssigt under den första delen av taxeringsperioden. Han grundade sin 
uppfattning på att ett tillräckligt material måste vara fardiggranskat i början 
av sommaren för att ligga till grund för statistikullag och kalkylerom statens 
och kommunernas skalleinkomster. Prioriteringen borde dock enligt hans 
mening göras endast i den utstriickning som behövdes för dessa ändamål. 
I Ian förordade sålunda en mera parallellagd granskning av löntagar- och 
rörelsedeklarationer lin vad utredningen hade föreslagit och påpekade att 
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man diirigenom biittre kunde utnyttja den l'örliingda taxeringsperioden iiven 
mr rörclsedek larat ionerna. 

Ambitionsnivå m. m. 

RS-utredningen förordade att myndigheterna skulle undvika bagatemind
ringar vid taxeringen och i stlillet inrikta resurserna på att upptiil:ka fall av 
väsentligt skatteundandragande. Utredningen föreslog att följande principer 

skulle gälla. 
Klara fel rättas om det iir till fördel för den skattskyldige och beloppet inte är 

rent bagatellartat. Klara fel och klart oberättigade yrkanden rlittas till den 
skattskyldiges nackdel normalt först om felet eller yrkandet giiller visst 
minimibelopp. Utredning om eventuella fel företas också bara om det kan 
medföra ändrad taxering med visst minimihelopp. Rekommendationer om 
beloppsgriinserna utvecklas gemensamt av RSV och skattecheferna. 

Föredraganden ansåg att frågan om ambitionsnivån vid taxeringen var så 
viisentlig att den borde understiillas riksdagen. Enligt hans mening var det 
riktigt att man undvek ändringar som var utan fiskalt intresse och som inte 
inkräktade på en rimligt tolkad rättvise- och likformighetsprincip vid 
taxeringen. Han ansåg att utredningens förslag i stora drag motsvarade dessa 
anspråk. Det gav vidare en möjlighet att koncentrera gransknings- och 
kontrollresurserna mot de väsentliga skatteundandragamlcna. En ambitions
nivå som läg i linje med utredningens förslag borde enligt hans mening Higgas 
till grund for programmen för ADB-stödet vid taxeringen. Han fann det 
emellertid mindre lämpligt att man fixerade en bcloppsmiissig toleransgräns 
som alltid skulle iakttas av taxcringsmyndigheterna. En sådan bestiimmclsc 
kunde i praktiken komma att utnyttjas fört. ex. medvetna fclrlikningar upp 
till toleransgränsen. Taxeringsnämnderna borde' enligt h<lns mening ha 
möjlighet att rlitta liven mindre felaktigheter. om det kunde anses påkal
lat. 

8.3 RS-projektet 

Allmällf om gransknings/ör(arandet 

Utredningen påpekar att ADB-tester av deklarationsdata inte kan utföm5 
förrän kontrolluppgifterna registrerats och stämts av mot missiv m. m. 
Denna avstämning beriiknas vara klar tidigast omkring den I mars. 
Utredningen har diirför tillskapat en rutin som innebiir att deklarations
granskningen kan påbörjas redan niir deklarationerna börjar komma in till 
skattemyndigheten och sälcdes oberoende av ADB-stödet. Utredningens 
förslag innebiir att vissa s. k. enkla löntagardeklarationer granskas före 
registreringen. För övriga deklarationer sker granskningen efter registre

ringen. 
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Förh[1llandena vid närmast föreg~1ende lirs taxering avgör enligt utred
ningens förslag om en deklaration skall bctrakt<L~ som "'enkel"' eller ej. 
Deklaration anses i regel som enkel under förutsiittning att föregående ärs 
deklaration dels inte blev föremål för iindring (undantag för felriikning o. d.l 
dels inte upptog inkomst under punkt 2 under inkomst av tjiinst, kostnader 
får intäkternas förvärvande - med undantag för resor till och från arbetet -
överstigande I 000 kr., inkomst av konventionellt beskattad fastighet eller 
inkomst av kapital överstigande visst belopp. 

I det fullt utbyggda systemet bör enligt utredningen 113 av deklarations
materialet kunna hiinföras till gruppen enkla deklarationer. Detta motsvarar i 
dagsHiget ca två miljoner deklarationer. 

I fråga om granskningen av de enkla löntagardeklarationerna anför 
utredningen bl. a. Granskningen kommer i princip endast att bestå av en 
kontroll av vissa avdrag och siirskilda upplysningar. PåtriilTas vid gransk
ningen utredningsfall eller bedöms deklarationen som .. ej enkel"' liimnas 
deklarationen för registrering. Diirefter behandlas den pä samma s~itt som 
fårregistrerade deklarationer. Efter den manuella gcnomg[mgen övcrWmnas 
deklarationerna för registrering. Om de maskinella testerna vid registreringen 
ger anledning härtill framstiills taxeringsavi, som med tillhörande deklaration 
överliimrnt" till granskaren för fortsatt handliiggning enligt de rutiner som 
giiller betriiffande fiirregistrerade deklarationer. 

Övriga löntagardeklarationer skall enligt utredningen registr~ras utan 
föregående beredning eller granskning, varvid taxeringsavi framställs. Utred
ningen framhåller att detta medf(.)r att granskningen i viss omfattning kan 

genomföras utan tillgång til I föregäende års deklaration och anför vidare bl. a. 
Genom taxeringsavi erhåller granskaren upplysning om bl. a. felaktigheter 
eller orimligheter som upptiickts vid de maskinella kontrollerna. Granskaren 
kan således inrikta sin granskningsinsats på att kontrollera de delar av 
deklarationen, som inte omfattas av datorkontroll eller som enligt 
taxeringsavi iir felaktiga eller bör särskilt granskas. Detta inncbiir att arbetet 
med att pricka av kontrolluppgifter bortfaller betriiffande merparten av de 
skattskyldiga medan t. ex. viirdering av naturaförmåner och bedömning av 
avdragssidan sker i likhet med dagens system. Föranleder grans~ningen 
iindring av deklarationen framriiknar granskaren manuellt de nya taxerade 
inkomsterna. Till skillnad från dagens system behöver granskaren i det nya 
systemet cmht~t ange de belopp (inklusive nytt taxerat belopp) som 
iindrats. 

Utredningen f'öreslår att den nuvarande registreringen av deklarationsdata 
tills vidare utökas med i huvudsak specifikation av inkomst av tjiinst (nio 
delbelopp), garantibelopp och förmiigenhet. 

Registreringen pågår fr. o. m. slutet av februari t. o. m. början av juni. 
ADB-registrerade deklarationsuppgifter ger enligt utredningen möjlighet 

att utföra - förutom kontrollsummeringar m. m. av deklarationen - hi. a. 
maskinell kontroll av garantibelopp och schablonintiikt av villafastighet. 
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Vidare kan vissa dcklarationsuppgifter jiimfiiras med motsvarande uppgifter 
vid föreg[1ende ärs taxering. Sambeskattning av skattskyldiga och heriikning 

av extrn avdrag för folkpensioniirer sker i huvudsak maskinellt. Registre

ringen <tV kontrolluppgifter innebiir att dessa kan avstiimmas maskinellt mot 
specilikationen av inkomst av tjiinst. I samband med ADB-testerna beriiknas 

med ledning av deklarationen den slutliga skatten samt Ö-/K-skatt (''preli
miniira·· slutskatteuppgifter). Vid "'hög"' Ö-/K-skatt ges "'signal"' på avin för 

kontroll av taxering eller kreditering. 

I fråga om registrering av iindrade deklarationsuppgifter föreslår utred

ningen att denna inte utförs från taxeringsregistreringsavi. En sådan rutin 

torde niimligen innebiira visst dubbelarbete med anteckning av niimndens 
beslut och dessutom risk för iiverföringslcl mellan deklaration och avin. 

,:\ndringsregistreringen föreslås diirför ske frän deklarationen. som hiiri

genom alltid kommer att biira niimndens hes I ut. Bet riiffande iindringsregi
streringen bitriillcr utredningen förslaget i 1974 års rappon att registreringen 

endast skall omfatta iindrade belopp och eventuella koder tt. ex. fiir mask incll 
utskrift av taxeringsniimndens beslut). För att ge större siikerhet i registre

ringen och vid maskinell utskrift av beslutet föreslär utredningen att 

iindringsregistreringen iiven omfattar de beslutade nya taxerade inkom

sterna. 
Uppgifter om iindrad PGL skattetilliigg/f(irseningsavgift. uubbelbeskatt

ningsavtal m. m. föreslås bli registrerade från taxeringsavi. 

Den nuvaranue taxeringsavin behålls alltså och fiiresläs i jämförelse rneu 
nuvarande avi bli utökad med i huvudsak följande uppgifter 

- kontrolluppgifter. i de fall trn maskinell avstiimning mot registrerade 
kontrolluppgifter inte uppnås 

- fastighetsuppgifter for upp till fem fastigheter. bl. a. redovisas taxerings
viirden. schablonberiiknad nettointiikt. innehavstid och försiiljningspris vid 

avyttring 
- uppgift om under inkomstäret inbetalda skatter 
- for~lag till PGI och egenavgifter 

- restlltatet av ADB-tester avseende taxering och PGI. 

Granskningsarbetet hos lokal skattemyndighet skall enligt utreuningsWr

slaget bedrivas i granskningsgrupper. I varje grupp granskas deklarationer av 

olika sdrighetsgrau. Detta skapar enligt utredningen tlirutsiittningar !lir en 
s{1dan parallellagd granskning av löntagar- och rörelseueklarationer som 

förordats i prop. 1975:87. I enlighet med uttalandena i n~imnda prop. anser 
utredningen vidare att granskningen av löntagardeklarationer så till vida bör 

prioriteras tidsmiissigt att det blir möjligt att på ett tidigt stadium ta fram 

tillfredsstiillande statistik fi'lr anviindning inom forvaltningcn. Enligt utrcu
ningen bör samtligas. k. enkla deklarationer vara granskat.le i början av juni. 

Vidare bör 213 av övriga deklarationer vara granskade och i "förekommande 

fall iindringsregistrcrade i biirjan av juli. 
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Amhilionsnil'å m. m. 

Utredningen konstaterar enligt principbeslutet att frågan om ambitions
nivån vid taxeringen är så väsentlig att den bör undcrstiillas riksdagen och 
införas i TL. Utredningen anser det angeHiget att understryka att en sådan 
lagbestämmelse bör utformas så att den ger skattemyndigheterna möjlighet 

att underlåta rättelse utan att den samtidigt uppfattas som en generell 
"friregel" för de skattskyldiga. Regeln bör vara ett hjiilpmedel får myndig

heterna att få större rörlighet i uppliiggning och inriktning av granskningen 

vid olika års taxering. Enligt utredningen bör RS\' utfärda anvisningar eller 

rekommendationer beträffande vilka beloppsgränser m. m. som bör gälla. 

Granskningsrutinerna bör däivid utformas så att fel som beror på att 
skattskyldig systematiskt försöker skaffa sig skatteförmåner genom att uppta 

inkomst får lågt eller yrka obehörigt avdrag rättas till iiven om beloppet iir 

relativt litet. Utredningen pekar på att ADB-systemet ger möjlighet att i 
många fall på ett enkelt sätt rätta även mindre fel om detta kan göras utan 

skriftväxling med den skattskyldige eller annan utredning. Gransknings- och 

rättelserutinerna bör utformas med beaktande av å ena sidan kostnaderna för 
rättelse och å andra sidan värdet av preventiva effekter. 

Enligt utredningens uppfattning bör olika beloppsgränser sättas får fel till 

den skattskyldiges förmån och fel till hans nackdel. För den enskilde kan det 
sålunda enligt utredningen te sig stötande om man beträffande fel till hans 

nackdel har en alltför hög gräns. Utredningen föreslår att beloppsgränserna 

bestäms till 500 kr. för fel till den skattskyldiges förmån och 300 kr. för fel till 
hans nackdel. Denna inriktning av ambitionsnivån bör enligt utredningen 

ges en mera allmän utformning i lagtexten. Enligt utredningens författnings

förslag skall i 65 ~ tm; in en föreskrift om att taxeringsnämnden äger underlåta 
avvikelse om denna avser endast ringa belopp. 

Utredningen påpekar all utlrycket "ringa" f. n. finns även i J ]4 ~ TL. där 
det föreskrivs alt eftertaxering inte bör åsiittas, om den skatt som inte påförts 
iir att anse såsom ''ringa". Vad som skall anses som ringa i det sistnämnda 
fallet får enligt motiv och praxis siillas i relation till olika faktorer i det 
enskilda fallet. Någon risk får att det skall uppstå någon "låsning" mellan det 
nu föreslagna uttrycket "ringa" i 65 ~ och det befintliga i 114 ~ finns därför 
inte enligt utredningens mening. Uttrycket bör tolkas sjiilv~1iindigt för de 

båda olika situationerna. 

8.4 Remissyttrandena 

Allmänt om granskning.~fö1:farandet 

Det stora flertalet remissinstanser har inte några errnnngar mot de 

föreslagna formerna för granskningsarbetet. Några instanser är dock tvek

samma till systemet med enkla deklarationer vid löntagargranskningen. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det är olämpligt att de skattskyldiga 

10 Riksdagen 1977178 1 sam/. Nr 181 
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genom E-märkningen på deklarationerna i förviig underriittas om att 
deklarationerna avses bli föremål för ett förenklat granskningsförfarande. 
Vidare borde det enligt länsstyrelsen förhålla sig på det viset att granskningen 
av just denna kategori. deklarationer skulle underfattas genom förregistre
ringen. Deklarationsgranskningen av såvlil inkomster som avdrag bör göras i 
ett sammanhang vilket bl. a. förutsiitter att granskaren har tillgång till 
kontrolluppgifter på taxeringsavin. Den föreslagna ordningen ter sig oprak
tisk och torde ofta leda till dubbelarbete för såviil granskare som skattskyl
diga. Linsstyrelsen tar också avstånd från tanken att granskningen av de 
enkla deklarationerna skall prioriteras i tiden. 

Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsema i Kmnobcrgs och Atrsborg\ 

län. lokala skattemynd('-'heterna i Ö.1·1crgötlands och .4/l'shmg~ län samt lokala 

skat1cmymlighl'lerna i Göteh01:'-'s. Skara. K1111gälr. Sala och Sunne .fbgdc

rier. 

Uinss~rrelsen i Malmöhus län anser att metodens rationaliseringsvinster 
kan diskuteras då dessa är direkt avhiingiga finheten i de kontroller. som 
byggs in i ADB-systemet. Låga gränsvärden för avvikelser innebiir, att antalet 
deklarationer, som återgår till granskaren blir mycket stort medan höga 
griinsvärden medför en materiellt sett otillfredsstUllande taxering. Det kan 
enligt länsstyrelsen ifrågasättas om det iir i överensstämmelse med kraven på 
rättvis och likformig taxering om vissa deklarationer skall granskas intensivt 
medan andra närmast behandlas med ett stickprovsförfi.1rande. Linsstyrelsen 
anser, att samtliga deklarationer skall registreras före granskningen för att 
denna skall vara meningsfull. 

Lantbrukarnas skatteddegation vänder sig också mot det föreslagna 
systemet med E-miirkta deklarationer. Delegationen framhåller att niir det 
gäller vanliga löntagare ligger svårigheterna naturligtvis inte i det som syns i 
deklarationen utan i det som har utelämnats. Denna del kan normalt inte 
upptäckas av datorn medan diiremot taxeringsnämnden med lokalkännedom 
kan upptiicka sådana fall. Det är från delegationens sida ett absolut krav att 
taxeringsnämnden skall ta ställning till samtliga deklarationer. Lekmanna
inflytandet och den lokalkännedom som lekmännen för in i taxeringsarbetet 
är av så stort värde att inga deklarationer får anses vara så enkla att de tar 
undslippa behandling i taxeringsniimnden. 

Ambitionsnivå m. m. 

Remissinstanserna godtar allmiint principen att ambitionen vid deklara
tionsgranskningen skall inriktas på att upptiicka fall av viisentligt skatteun
dandragande och att undvika bagatelliindringar. flera remissinstanser iir 
emellertid kritiska mot förslaget att RSV i anvisningar skall faststiilla vissa 
beloppsgriinser i fråga om ambitionsnivåer. Man befarar att sådana anvis
ningar i praktiken skulle komma att utnyttjas fört. ex. medvetna felriikningar 
upp till toleransgriinsen. En del instanser iir också negativa till utformningen 



Prop. 1977178:181 147 

<1v lagregeln i 65 ~- Bl. a. påpekas att uttrycket "ringa belopp" förekommer i 
andra sammanhang i TL, bl. a. i fråga om eftertaxering, och att det 1ir 
oliimpligt att ha samma begrepp om skilda tolkningar avses. 

Några remissinstanser anser att rlittelse till den skattskyldiges förmån alltid 
bör ske. 

JO iir positiv till den föreslagna inriktningen av ambitionsnivån och 
framhåller att rättelse av småbelopp inte torde ha någon fiskal betydelse och 
ofta vållar onödig irritation hos de skattskyldiga. JO viinder sig dock mot 
förslaget att RSV i anvisningar eller rekommendationer skall sätta ut vissa 
beloppsgriinser för de fall diir taxeringsnlimnderna kan underlåta att avvika 
från deklarationen och att ADB-rutinerna utformas med hänsyn till dessa 
beloppsgriinser. Om förslaget genomförs löper man enligt JO stor risk för att 
de i anvisningarna utsatta beloppen uppfattas som en generell frigräns. Detta 
giiller betriiffande såviil de skattskyldiga som taxeringsnämnderna. En enbart 
maskinell kontroll torde också svårligen klara av att upptäcka sådana 
systematiska undandraganden av i och för sig ringa belopp som även 
utredningen anser bör riittas. Med den ADB-kontroll av deklarationerna som 
i allm1inhet föreslås, diir avvikelser antecknas på taxeringsavin och således 
finns tillgängliga för granskaren, är det enligt JO:s mening ett ringa merarbete 
för denne att överslagsvis även konstatera vilka slags avvikelser som iir i fråga 
och med stöd av allmänt hållna rekommendationer föreslå eventuella 
riittelser. JO rekommenderar att RSV ger ut anvisningar i frågan. Dessa skulle 

kunna vara till stor hjälp för granskare och nämnder när det giiller att 
uppmiirksamma vilka mindre fel som bör rättas. 

Liknande synpunkter anförs av kammarräflerna i Stockholm och Sundwall. 

som också framhåller att förslaget med fixerade beloppsgränser står i strid 
med den avvisande hållning som intogs i denna fråga i 1975 års principbeslut. 
Tveksamma eller avvisande till förslaget i denna del iir också lämstyrclscrna i 

Uppsala. Blekinge. /l,falmiihus. Ila/lands och Kopparhc1xs län samt åtskilliga 
lokala ska11cmymlighe1er. 

Länmyrelsen i I 'iis1emorr/ands län är också tveksam till centralt bestiimda 
beloppsgriinser. Enligt liinsstyrelsen bör granskningsrutinerna utformas så att 
framför allt avvikelser som kriiver utredning i form av skriftviixling m. m. 
inte sker när det är fråga om mindre belopp. Vidare bör ambitionsnivån vara 
densamma vid inkomsttaxeringen som vid beräkningen av pensionsgrun
dande inkomst. 

Uttalanden i samma riktning görs av Näringslil'ets ska11edclcga1io11. Dele
gationen delar uppfattningen att granskningsarbetet bör inriktas på frågor 

som är av större betydelse för taxeringsresultatet och att bagatelländringar i 
deklarationen skall undvikas. Enligt delegationen framgår det inte klart om 
de föreslagna bcloppsgrlinserna lir avsedda att gälla i bedömningsfrågor eller 

om avsikten iir att de skall tillämpas generellt. Enligt delegationens mening 
bör riittelse av klara fel såsom felräkningar och misskrivningar i princip alltid 
ske och beloppsgränserna endast anviindas i bedömningsfallen. 
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Kammarrätten i Göteb01:~ ansluter sig till de resonemang som utredningen 

har fört i frågan om mål och ambitionsnivå i granskningsförfarandet, men iir 

tveksam inför förslaget att olika beloppsgränser bör sättas för riittelsc av fel till 

den skattskyldiges förmån resp. fel till hans nackdel. Visserligen ligger 

effektivitetshänsyn och administrativa synpunkter bakom förslaget men 

kammarrätten frågar sig ändå om det inte för den enskilde och allmänheten 

skulle te sig stötande att skattemyndigheterna över huvud taget blundar för 

fel som leder till att den skattskyldige får betala för hög skatt, låt vara att det 

rör sig bara om femtio till ett par hundra kronor. Kammarrätten vill diirför 

förorda att rättelse alltid bör ske då den är till den skattskyldiges fördel. 

Av samma mening är länsstyrelsen i Götehm:~s och Bohuslän. Länsstyrelsen 

ställer sig också avvisande till den föreslagna lagregeln i 65 ~ 2 mom. om att 

nämnden äger rätt att underlåta avvikelse om denna avser endast ringa 

belopp. Enligt länsstyrelsen är det inte lämpligt att i TL ta in en så vagt 

formulerad bestämmelse. Det är hiir närmast fråga om en anvisning till 

taxeringsnämnden. Länsstyrelsen anser att om bestämmelsen införs kan den 

skattskyldige föra proce~s i länsskatterätten om avvikelse bort underlåtas 

eller inte. Detsamma gällertaxeringsintendent. Definitionen "ringa belopp", 

är enligt länsstyrelsens mening också oklar. Säkert är att begreppet inte avses 

fä samma betydelse i den föreslagna paragrafen som motsvarande uttryck i 

reglerna om eftertaxering. Redan detta är enligt länsstyrelsen skiil nog att inte 

ta in den föreslagna bestämmelsen. 

Även länsstyrelserna i Stockholms. Malmiilws och Kopparhc1:r:s län anser att 

uttrycket "ringa belopp" inte bör komma till användning med hänsyn till att 

det avses få annan innebörd än vid eftertaxering. 

RFV anser att avvikelse inte bör underlåtas i fall där den pensionsgrun· 

dande inkomsten påverkas. 

Några remissinstanser är tveksamma till om man genom att undvika 

bagatelländringar kan i någon nämnvärd grad öka verksamheten för att 

upptäcka väsentliga skatteundandraganden. Det gäller bl. a. /iinsstyre/.1e11 i 

Norrbouens län .. Länsstyrelsen påpekar att alla deklarationer måste granskas, 

även de enklaste. Även ett bagatellfel måste bedömas med hänsyn till om 

rättelse skall ske eller ej. Vinsten kan endast bli den ringa tid som åtgår till 

rättelsens utförande. Länsstyrelsen tar också avstånd från centralt bestämda 

beloppsgränser. Rätten att underlåta avvikelse bör enligt länsstyrelsen 

exklusivt tillkomma beslutande taxeringsmyndighet. i första hand taxerings

nämnden. Skattechef, som skall verka för likformighet inom länet, bör 

lämpligen efter samråd med RSV och kollegor verka för enhetlighet i detta 

hänseende, främst beloppsmiissigt. Enligt länsstyrelsen synes riittclse till 

skattskyldigs fördel dock alltid böra vidtas. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län godtar inte förslaget att en beloppsgriins 

skall sättas, under vilken ändring ej skall ske i taxeringsnämnd. Länsstyrelsen 

anser att utredningen överskattat möjligheterna att genom styrning av 

resurserna frän enklare deklarationer till mera svårkontrollerade få någon 
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niimnvärd minskning av skatteundandragandet. Möjligheterna att vid 

cleklarationsgranskningen, framför allt i lokal taxeringsniimnd men även i 

siirskild, upptäcka fall av viisentligt skatteundandragande är enligt Wnssty

relsens uppfattning begränsade. Erfarenhetsmässigt inriktas därför arbetet i 

de lokala distrikten på mindre höjningar, vilket Hinsstyrelsen anser ligga i 

sakens natur. Man kan inte heller bortse från att de mindre felen på 

löntagardeklarationerna för hela landet sammanlagt kan uppgå till betydande 

belopp. Om höjning i dessa fall skulle underlåtas och t. o. m., som utred

ningen föreslagit, en beloppsgräns skulle siittas, skulle resultatet bli att de 

illojala skattskyldiga skulle gynnas på de lojalas bekostnad. Vidare anser 

Hinsstyrelsen att rättelser till den skattskyldiges !Ordel alltid skall ske 

oberoende av beloppets storlek, när rättelsen iJåverkar den taxerade inkom

sten. 

9 TN-reYision m. m. 

9.1 '.'luvarande ordning 

Kontrollen vid taxeringen bygger främst på TL:s bestämmelser om 

taxeringsrevision och skyldighet att efter anmaning liimna upplysningar eller 

förete vissa slag av handlingar. 

Taxeringsrevision får enligt 56 ~ TL äga rum hos envar för att kontrollera 

att deklarations- eller uppgiftsskyldighet enligt TL fullgjorts riktigt eller för 

att eljest bereda bcskattningsmyndighet upplysnng till ledning vid beslut om 

taxering eller eftertaxering. Vid taxeringsrevision får grnnskning ske av 

räkenskaper och anteckningar med därtill hörande verifikationer samt 

korrespondens, protokoll och andra handlingar rörande verksamheten. Hos 

bokföringspliktig skattskyldig får även göras kassainventering och lagerin

ventering samt granskningar av maskiner och andra för stadigvarande bruk 

avsedda inventarier. 

Taxeringsrevision får ske för kontroll även av det löpande årets räken

skaper och handlingar. Den som verkstiiller taxeringsrevision har rätt att 

genast få ta del av handlingar som skall granskas. Den hos vilken revision 

sker är skyldig att lämna de upplysningar som fordras för revisionens 

verkställande, att lämna tillträde till de lokaler, som används i verksamheten, 

samt att Himna nödigt biträde för granskning av handlingar, varulager, 

maskiner och vissa inventarier. 

Taxeringsrevision skall så långt möjligt ske så att den inte hindrar 

verksamheten för den hos vilken revisionen görs. Skattechefen får, när det iir 

påkallat, bestämma tid och plats för revisionen. Denna får verkställas hos den 

vars verksamhet skall granskas. Böcker och andra handlingar som har 

överlämnats för taxeringsrevision får inte vara tillgängliga för annan än elen 

som utför revisionen och biträden till honom samt den som har att övervaka 

revisionen. 
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Den som verkst1iller taxeringsrevision får ta del av handling av betydelse 
för revisionen liven om den omfattas av tystnadsplikt hos den skatt- eller 
uppgiftsskyldige. Vill denne åberopa särskilda omstiindigheter som skiil tör 
att inte utliimna handlingen, får liinsskatteriitten på ansökan besluta att 

handlingen skall undantas från revisionen. Mot skatteriittens beslut får talan 

inte föras. 
Beslut om taxeringsrevision meddelas enligt 57 ~ TL av skattechefen. 

Denne får dock delegera beslutanderiitten till bl. a. chefen för revisionsen
heten. Underlåter den hos vilken taxerigsrevision sker att tillhandahålla 
räkenskaper eller andra handlingar får den som medelat beslut om revisionen 
töreliigga vite (58 och 123 ~~ TL). 

Enligt 31 ~ 2 mom. TL lir var och en skyldig att i den omfattning som har 
angetts i anmaning meddela de ytterligare upplysningar, som ansetts 
nödvändiga för kontroll av egen deklaration eller taxering. Deklarations
skyldig är vidare efter anmaning skyldig förete alla handlingar, som behövs 
mr kontroll av deklarationen, såsom kontrakt, kontoutdrag, räkning och 
kvitto. Anmaning att lämna ytterligare upplysningar får enligt 53 ~ TL 
förenas med vitesröreliiggande. 

I samband med taxeringsrevision kan även beslutas om siikringsåtgiird 
med stöd av bestämmelserna i bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och 
avgiftsprocessen. Säkringsåtgärd, som utgörs av beslag, försegling eller 
eftersökning, kan vidtas för att bl. a. siikra tillgång till räkenskapsmaterial. 
Beslut om siikringsåtgärd i samband med taxeringsrevision får meddelas av 
elen som föreskrivit att revision skall ske. Beslut om eftersökning skall dock i 
vissa fall meddelas av länsskatterätt. 

9.2 Principbeslutet 

RS-utredningen föreslog i sin år 1974 avgivna rapport att taxeringsrevisio
nerna skulle kompletteras med revisioner i samband med den årliga 
cleklarationsgranskningen. Revisionerna avsågs inte få det djup eller den 
bredd som karakUiriserar en fullstiindig taxeringsrevision utan syftade främst 
till att genom olika slag av punktkontroller förbättra underlaget för taxerings
nlimndens beslut. Sådana kontroller motsvarade, framhöll utredningen. vad 
som brukade betecknas som partiella revisioner. Denna beteckning borde 
diirför användas även för de föreslagna revisionerna. Tidsåtgången för varje 
partiell revision beräknades till i genomsnitt två arbetsdagar. 

Beslut om partiell revision skulle enligt utredningsförslaget fattas av den 
myndighet som ansvarade för granskningen av deklarationen, Med den 
fördelning av ansvaret för granskningsarbetet som utredningen förordade 
innebar detta att partiell revision skulle beslutas av skattechefen i fråga om de 
största företagen och av lokal skattemyndighet i övrigt. 

Endast minnesanteckningar och inte granskningspromcmorior skulle 
normalt upprättas. Den partiella revisionen borde vidare mynna ut i ett 
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stUllningstagandc till taxeringen. Revisionsdircktören förutsattes handha den 
övergripande planeringen, ledningen och uppföljningen av de partiella 
revisionerna. Om deklarationsgranskaren vid partiell revision bedömde att 
fullst:indig revision borde komma till stånd, var del enligt utredningens 
mening liimpligt att liinsstyrelsens revisionspersonal i allmiinhet övertog 
:irendet. 

Utredningen föreslog slutligen att riitt att utförda anmanning för erhållande 
av bl. a. upplysningar och handlingar, som anses erforderliga för taxerings

kontrollen, skulle tillkomma också de tj:instemiin som skall bitr:ida taxerings
n:imnden med deklarationsgranskning. 

I prop. 1975:87 anförde föredraganden med anledning av utredningens 
förslag bl. a. följande. 

Utredningen har enligt sina direktiv arbetat med att ta fram medel för att 
effektivisera skattekontrollen. Förslaget om en omfattande anviindning av 
partiella revisioner är ett medel att förbättra skallekontrollen. Jag har redan 
tidigare understrukit att ett huvudsakligt mål för den nya taxeringsorgani
sationen bör vara att förbättra granskningen av rörelse- och svårkontrollerade 
deklarationer och verka för minskade möjligheter till illojala skatteundan
draganden. 

Revisionsobjekten beräknas i dag utgöra ca 350 000. Nuvarande 10 000 
revisioner per år gör det alltså sannolikt för ett företag att bli närmare granskat 
endast vart trettiofemte år varvid emellertid bör observeras all detta antal ofta 
omfattar granskning av Oera år. Det sliger sig sjlilvt att detta är ett oacceptabelt 
förhållande. Den föreslagna ordningen innebiir en v:isentlig förbättring i detta 
h:inseende. Förslaget innebiir all en kontakt skall tas med 50 000 företag varje 
år. På så sätt skulle alltså varje företag kontrolleras vart sjunde år. ,:\ven delta 
får anses vara en frekvens i underkant och på sikt bör man eftersträva en 
ökning. 

Den föreslagna komrollåtgärden kan lämpligen betecknas partiell revision 
såsom föreslagits. Sådana revisioner bör kunna utföras av både länsstyrelsens 
och elen lokala skattemyndighetens granskare. Revisionerna kan dock bli av 
varierande omfattning. Omfattningen av varje revision får givetvis 
bestiimmas med hiinsyn till den verksamhet som skall kontrolleras. Som 
utredningen har understrukit bör denna form för kontrollverksamhet 
utnyttjas iiven !Or mer informell kontakt mellan skallemyndigheterna och 
rörelseidkarna och vice versa. Större ömsesidig förståelse för elen andra 
partens verksamhet bör cfarigenom kunna uppnås till nytta för båda 
parter. 

Föredraganden tillstyrkte med hänvisning till det sagda i princip !Orslaget 
om partiella revisioner i samband med den årliga granskningen enligt de 
huvudlinjer som utredningen dragit upp. Den närmare utformningen av 

denna del av taxeringsarbetet ansåg han borde behandlas i det fortsalta 
utredningsarbetet. Utformningen av revisionens innehåll, vem som skall 
besluta om revision rn. m. var också frågor som enligt hans mening borde tas 
upp efter ytterligare försöksverksamhet. 

Föredraganden pekade :iven på behovet av ökade resurser för kontroll av 
arbetsgivaravgifter och underströk att den effektivaste kontrollen i det 
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hänseendet uppnåddes vid en integrerad revision i fråga om såväl direkt och 
indirekt skall som arbetsgivaravgift. Alla revisioner borde vidare enligt hans 
mening dokumenteras och dokumentationen tillställas den skattskyldige. 
Någon fullständig revisionspromemoria borde dock normalt inte behövas. 
Han förordade slutligen att granskningsassistent skulle få rätt all anm<1na i 
samm<1 utsträckning som taxeringsnämnd. Riksdagen godkände de av 
föredraganden uppdragna riktlinjerna. 

9.3 RS-projektct 

Tcrmi11ologi 

Utredningen tar inledningsvis upp frågan vilken beniimning man bör ge de 
revisioner. som skall utföras i anslutning till deklarationsgranskningen. för 
att särskilja dessa från annan revision. Utredningen finner diirvid att den 
tidigare föreslagn<1 benHmningen partiella revisioner är mindre lämplig. I 
stället förordas beteckningen taxeringsnlimndsrevision. förkortat till TN
revision. Utredningen anser dock inte att man med begreppet TN-revision 
som utgångspunkt bör tillskapa ett nytt kontrollinstitut vid sidan av 
taxeringsrevision. Någon formell avgriinsning av TN-revision i förhållande 
till "vanlig" taxeringsrevision föreslås således inte. 

Olika slag m· TN-rerisio11l'/" 

Utredningen anser att urval av objekt för TN-revision bör ske. dels i 
samband med deklarationsgranskningen. dels på ett förberedande stadium i 
samband med planeringen av revisionsarbetet för kommande taxeringspe
riod. Med utgångspunkt bl. a. hliri delar utredningen in TN-revisionerna i 
olika typer. 

TN-revisioner som vHljs ut före perioden kallar utredningen för han cl s -
ut va I cl a T N - revisioner. Arbetet med urvalet av objekt för sådana 
revisioner bör enligt utredningen helst anförtros erfarna revisorer. Vid 
förhandsurvalet bör beaktas iiven andra faktorer lin inkomsttaxeringsfrå
gor. 

När det giiller revisioner för vilka objekten vliljs ut under taxerings perioden 
skiljer utredningen på planerade och spontana TN-revisioner. 

Med p I a ner ad e T N - rev is i o ner avser utredningen t. ex. revisioner 
som företas inom ramen för de riksomfattande kontrollaktionerna. I plane
ringen ingår att hämta in kontrollmaterial, ta fram branschstatistik m. m. Det 
slutliga objekturvalet ankommer på deklarationsgranskaren. Sjiilva genom
förandet av revisionerna kan styras med hjälp av i förväg utarbetade 
instruktioner, checklistor o. d. 

Meds p ont ana T N - revisioner avses sådana revisioner som aktua
liseras i samband med cleklarationsgranskningen. Sådan revision bör enligt 
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utredningens mening inriktas på väsentliga frågor som inte l~impligen kan 
utredas genom förfrågan till den skattskyldige. 

Utredningen särskiljer ytterligare två typer av TN-revisioner. Den ena 
avser kontroll av att skyldigheten att lämna kontrolluppgifter har fullgjorts 
och benämns kontrolluppgiftsrevisioner. Denna revisionstyp 
motiveras enligt utredningen av den ökade betydelse som kontrolluppgiften 
får i den framtida skatteadministrationen. Den andra typen, T N - revision 
hos stora företag, avser i huvudsak en tekniskt inriktad kontroll hos de 
ca 5 000 största företagen i landet. 

Utredningen har som underlag för förslag till organisationsutformning och 
bemanning utgått från de här beskrivna typerna av TN-revision. Den av 
riksdagen accepterade ambitionsnivån 40 000 revisioner. eller 80 000 revi
sionsdagar, har utredningen därvid fördelat på följande sätt. 

Typ Antal rev. .forn/ dagar 
A Spontana TN-rcvisioner 15 ()()() 25 000 
B Kontrolluppgiftsrcvisioner 6000 6000 
c Planerade TN-revisioncr 12000 24000 
D Förhandsutvalda TN-revi-

sioner 5000 15 000 
E TN-revisioncr hos stora 

företag 2 000 10000 

40000 80000 

Den beräknade tidsåtgången per revision är enligt utredningens övervä
ganden dels grundad på erfarenheter från bedriven försöksverksamhet, dels 
ett uttryck för elen ambitionsnivå, som ansetts rimlig för de olika revisions
typerna. 

Utredningen förordar vidare att TN-revisionerna i viss utsträckning utförs 
som integrerade revisioner med samtidig kontroll av. förutom inkomst- och 
förmögenhetsskatt, mervärdeskatt och/eller källskatt och arbetsgivaravgif
ter. Utredningen beräknar att av de totalt 80 000 dagar som avsatts för TN
revisioner. liimpligen ca 10 000 dagar, bör avse kontroll av arbetsgivaravgif
ter. 

Res11/1atredoi·isni11g al' TN-rel'ision 

Utredningen föreslår att granskningsmannen om inget hinder föreligger 
vid varje TN-revision tillsammans med den skattskyldige muntligen skall gå 
igenom vad som har framkommit vid revisionen. Härefter liimnas en skriftlig 
redovisning i förenklad promemorieform. En promemoria skall uppriittas 
även om revisionen inte gett anledning till anmärkning. 

Revisionspromemorian skall enligt utredningens förslag innehålla en 
dokumentation över gjorda iakttagelser med hänvisning till räkenskaperna 
lbokföringsdatum. verifikationsnummer o. d.). Granskningsmannen skall i 
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regel ocksä redovisa sitt eget ställningstagande till anmiirkningspunkterna. 
Enligt utredningens mening bör promemorian i allmiinhet utmynna i ett 

konkret förslag till taxering och i förekommande fall skattetilliigg. 
Utredningen anser att promemoria. som innehåller förslag till taxerings

Undring. i tlertalet fall bör kunna siindas till den skattskyldige som bilaga till 
underrättelse om taxeringsnämndens preliminära beslut. I beslutet skall 
diirvid hiinvisas till innehållet i promemorian. Är anmiirkningarna av mera 
kontroversiell natur eller har granskaren inte haft möjlighet att ga igenom 
resultatet av revisionen med den skattskyldige. bör dock elen skattskyldige 
beredas tillfälle att bemöta promemorian innan niimnden fattar preliminiirt 
beslut. Inkommer erinringar som innehåller nya uppgifter eller nytt material, 
bör granskningsmannen kunna välja mellan att skicka en timiggspromemo
ria. eller att - eventuellt efter telefonkontakt med den skattskyldige - liimna 
iirenclet till taxeringsniimndens bedömning i befintligt skick. Av tidsskiil 
torde enligt utredningens uppfattning sistniimnda n.irforande ofta få tilliim
pas. Utredningen föreslår att promemoria skall kunna sändas i lösbrev. 

Redovisning av TN-revision inför taxeringsniimnden bör enligt utred
ningens mening liimnas genom föredragning av den tjänsteman som svarat 
för granskningen. Om en från deklarationsgranskningen fristående revisor 
utllirt revisionen bör denne kunna kallas som sakkunnig. Utredningen anser 
det liimpligt all den skattskyldige i sådana fall alltid upplyses om sin riitt enligt 
61 ~ 4 mom. TL att personligen företriida inför taxeringsniimmlen. 

Övrig rel'ision 

Utredningen påpekar att TN-revisionerna kommer att medföra att den 
ordinarie verksamheten med taxerings- och skatterevisioner får en delvis 
ändrad inriktning. Utredningen anser st1lunda att revisionsbehovet i fråga om 
mindre företag (årsomsättning under 500 tkr) till stor del bör kunna tiickas 
genom TN-revision. Resurserna på revisionsenheterna bör därför i högre grad 
iin f. n. kunna iignas åt revision av större företag. 

Samtidigt riiknar utredningen med att TN-revisionerna kommer att stiilla 
krav på andra enheters revisionsresurser. Utredningen framhåller vikten av 
att arbetet med TN-revisionerna bedrivs i nära samarbete med övrig 
revisionsverksamhet. Samarbetet bör organiseras så att särskilda grupper på 

revisionsenheten avdelas för att stödja den personal på lokal skattemyndighet 
resp. taxeringsenhet som skall utföra TN-revision. Bl. a. skall dessa grupper 
p[1 revisionsenheten överta och fullfölja TN-revisioner som kriiver mera 

vidlyftig utredning. 
Revisorerna i gruppen bör också delta i förhandsurvalet av objekt för Tl'<

revision samt medverka vid utarbetande av riktlinjer och instruktioner för det 
planerade revisionsurvalet. 

I fråga om de revisionsresurser som frigörs till följd av TN-revisionerna 
föreslår utredningen att de s~itts in på omr[1den chir nuvarande insatser 
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erfarenhetsmiissigt iir otillriickliga. Utredningen niimner hiir information. 
revision av ADB-system. siirskilt resurskriivande revisioner (t. ex. u1lands
affärer), fördjupad avgifts- och klillskattekontroll (t. ex. s. k. grä arbe1skraftJ 
och skattellyktstransaktioner. Utredningen anser vidare att iiven den ordi
narie revisionsverksamheten i största möjliga utstriickning bör inriktas pä det 
löpande årets taxering för att få ett snabbare beslutsförfarancle och ett biittre 
u ppbörclsresu I tat. 

Sa111ord11i11g m· rl'l'isio11wcrksa111hete11 

För samordning av det löpande revisionsarbetet bör det enligt utred
ningens mening finnas enhetliga aviseringsrutiner och en samordnad 
registerlbring. Inom RS-projektet undersöks förutsiittningarna för en ADB
miissigt samordnad registerföring av bl. a. skatte- och avgiftsdata rörande 
företag. Utredningen anser att till en sådan samordnad registerföring iiven bör 
kunna knytas information om planerade. pågående och avslutade revisio
ner. 

För att undvika clubbclarbete och får att inte i onödan behöva utsiitta en 
skattskyldig för upprepade besök. måste man vidare, framhåller utredningen, 
ha klara och entydiga principer för hur prioritering skall ske niir revision 
aktualiseras på !lera myndigheter eller enheter samtidigt. Enligt utredningens 
uppfattning iir det naturligt att ge revisionsenheten elen samordnande 
funktionen i detta avseende. 

Bcs/111 om rel'ision 

Mot bakgrund av elen oenhetlighel som föreligger i de lagar som reglerar 
kon1rollcn av olika skatter, lullar och avgirter har utredningen byggt sitt 
förslag om taxeringsrevision. De föreslagna reglerna har utformats så att de 
underliittar en samordnad kontroll av de skatter och avgifter som ligger inom 
Hinsstyrclscrnas och de lokala skattemyndigheternas verksamhetsområden. 
Utredningen anser. att TL:s bestiimmelser om taxeringsrevision och om 
tvångsmedcl vid sådan revision har en sådan utformning, att det från 
riittssiikerhetssynpunk1 inte finns något att erinra mot att de görs tilliimpliga i 
den utvidgade revisionsverksamheten. 

Enligt utreclningsfårslaget skall TN-revisioner utföras i samband med 
granskningen i första instans av personal från såvlil llinsstyrelse (taxerings
och revisionsenheterna) som lokal skattemyndighet. Med hiinsyn till det 
stora antalet ~irenden anser utredningen att skattechefen bör få ökade 
möjligheter att delegera r~itten att besluta om revision och förordna revisor till 

befattningshavare i organisationen. I första hand skall dock den nuvarande 
möjligheten att delegera beslutanderiitten till berörda enhetschefer utnyttjas. 
Skattechefen föreslås emellertid få riitt delegera beslutanderiitten ~iven till 
;mnan kvalificerad tjiinsteman på l:insstyrelsen. Med hiinsyn till att TN-

0 
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revisioner skall utföras iiven av personal hos lokal skattemyndighet föreslås 
att också denna myndighet skall ffi besluta om TN-revision. Detta innebiir. 
påpekar utredningen, enligt 9 ~ instruktionen ( 1966:577) för lokal skattemyn

dighet att chefen för myndigheten ensam skall besluta i revisionsärendet. 
Instruktionen ( 10 ~)ger emellertid länsstyrelsen möjlighet att bestiimma att 
annan tjiinsteman hos lokal skattemyndighet än chefen får besluta om 
revision och förordna revisor. Enligt utredningens mening bör så kunna ske 
endast i speciella fall och efter särskilt förordnande av skattechefen. 

från samordningssynpunkt föreslår utredningen vidare att skattechefen 
efter samråd med vederbörande lokal skattemyndighet skall få förordna 
tjänsteman på lokal skattemyndighet att verkställa eller medverka vid 
revision. Utredningen föreslår också att en uttrycklig föreskrift införs om att 
beslut om taxeringsrevision inte får överklagas. 

I fråga om avgränsningen av myndigheternas beslutanderätt i revisions

iirenden föreslår utredningen att denna i huvudsak skall fördelas enligt 
samma grunder som giiller för deklarationsmaterialets fördelning. Lokal 
skattemyndighet skall sålunda få besluta om TN-revision vid den årliga 
taxeringen betrMfande skattskyldiga, vilkas deklarationer granskas av 
personal hos myndigheten. Heträlfande övrig taxeringsrevision (inkl. sådan 
TN-revision som skall utföras av personal hos länsstyrelse) skall beslut fattas 
av skattechefen eller den som får besluta i hans srnlle. Någon författnings
miissig avgriinsning mellan TN-revision och annan taxeringsrevision föreslås 
dock inte som tidigare nämnts. 

c; ra 11sk 11i11gs111a11 m'ns bl'hiirighet 

Varje förordnande om taxeringsrevision bör enligt utredningen ha generell 
räckvidd vad giiller granskningsmannens behörighet att ta del av handlingar 
etc. Det finns enligt utredningens mening inte anledning att genom 
förordnandet inskränka behörigheten till viss typ av granskning, viss 
tidsperiod e.d. Granskningsmannen bör niimligen vara oförhindrad att om så 
anses påkallat göra en djupare eller bredare kontroll än som planerats. 

Skyldighcr arr 11pwiit1a räkcmkap<'f" m. 111. 

Utredningen konstaterar att det iir relativt vanligt att riikenskaper iir i så 
dåligt eller oordnat skick, att taxeringsrevision kan genomföras först efter en 

omfattande sortering Ol'h genomgång av handlingarna. De kostnader som 
uppkommer i samband med att sådana bristfälliga räkenskaper ordnas eller 
rekonstrueras, bör enligt utredningens mening inte rimligen drabba det 
allmlinna utan falla på den skattskyldige som försummat sina skyldighe

ter. 
Vidare förekommer det att tidsödande undersökningar måste göras för att 

6 
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klarlägga omfallningen av vissa systematiska fel. Della kan bero p{1 

räkenskapsmaterialets skick och omfattning eller redovisningssystemets 

uppläggning. Även i detta fall anser utredningen all den skattskyldige bör stå 

för kostnaden för att utreda felens omfattning. 

Mot denna bakgrund föreslår utredningen all den som beslutat om 

taxeringsrevision skall kunna anmana skattskyldig dels att ordna räken

skaper och anteckningar på i författning föreskrivet säll, dels att fullgöra vad 

som åligger honom enligt 56 ~ 2 mom. TL. I sistniimnda fall skall anmaning 

kunna ges också av den som verkställer revision. Anmaning skall kunna 

förenas med vitesföreläggande. 

Här angivna bestämmelser tas enligt förslaget in i 56 ~ 2 mom. TL. 

Föreskrifter om behörighet att utfärda anmaning ges i 51 ~ TL. 

Utredningen föreslår vidare ell tillägg till 31 ~ 2 mom. första stycket TL. 

Enligt lagrummet är envar skyldig att i den omfattning som anges i anmaning 

lämna de ytterligare upplysningar som behövs för kontroll av deklarationen 

eller annars för hans taxering. Utredningen anser att anmaningsrätten enligt 

ordalydelsen är alltför vid och tillåter anmaning om sådana utredningar som 

nyss har berörts. Utredningens förslag innebär att bokföringsskyldig får 

anmanas att Himna upplysningar som kan tas fram först efter omfattande 

undersökningar av räkenskaper och andra handlingar endast om det finns 

grundad anledning att ifrågasätta deklarationens riktighet i den del som de 

begärda upplysningarna avser. Detta skall dock inte giilla om det finns 

grundad anledning att ifrågasälla deklarationens riktighet i den del som 

upplysningarna avser. 

Anmaningsrätt 

Den som verkställer taxeringsrevision har rätt att anmana dels skattskyldig 

att lämna upplysningar för kontroll av självdeklaration, dels arbetsgivare 

m. Il. att inkomma med vissa kontrolluppgifter. Samma rlitt tillkommer 

taxeringsnämnden och taxeringsintendenten som dessutom har rätt all 

anmana skattskyldig att lämna sjiilvdeklaration (51 ~ första stycket). 

Taxeringsnämndens och taxeringsintendentens anmaningsrätt gäller iiven 

bl. a. uppgifter från bank om insättningar och uttag samt från aktiebolag för 

värdesättning av aktierna 151 ~tredje stycket). 

Utredningen framhåller att anmaningsrällen har stor betydelse niir det 

gäller att skaffa in underlag för planerade revisioner. För att chefen och annan 

arbetsledande personal på revisionsenheten skall få anmaningsräll krävs f. n. 

att de får slirskilt uppdrag att utföra göromål som ankommer på taxerings

intendenten. Denna ordning är enligt utredningen orationell siirskilt i den 

framtida organisationen diir taxeringsintendentens göromål torde förbehållas 

personal på den nya besvärsenheten. Utredningen framhåller vidare att 

granskningsman som biträder taxeringsnämnden bör få anmaningsriitt. 

Utredningen föreslår följande ändringar i 51 ~-
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Lokal skattemyndighet och länsstyrelse får sådan anmaningsriitt, som f. n. 
tillkommer taxeringsintendenten enligt paragrafens första stycke. Uinssty
relsen får diirigenom möjlighet att i arbetsordningen ge anmaningsriitt åt -
förutom taxeringsintendenten - iiven föredragande i taxeringsniimnden och 
den som beslutar om eller verkstiiller taxeringsrevision. Vidare föreslås att 

samma anmaningsriitt skall tillkomma den som, utan att vara tjiinsteman hos 
länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. förordnats all verkstii!'ia taxerings
revision. Utredningen påpekar att det i regel endast iir kommunal taxerings
revisor eller taxeringsniimnclsordförande som kan komma i fråga för sådana 
förordnanden. Anmaningsriitten enligt paragrafens tredje stycke föreslås 
utvidgad till den som får besluta om taxeringsrevison. Anmaning skall 
slutligen kunna förenas med vitesföreHiggande. 

Rerision enligt UBL m. m. 

Som tidigare har niimnts iir de regler om revision eller annan riikenskaps
granskning som förekommer i olika skatte- och avgiftsförfattningar inte 
enhetligt utformade. Bl. a. för att under\iitta genomförandet av integrerade 
revisioner föreslår utredningen att viss samordning sker i detta avseende av 
bestiimmelserna i TL. UBL, Sjl. ML, förfaranclelagen och Avgl. 

Utredningens författningsförslag innebiir i huvudsak följande. TL:s 
bestiimmelser om taxeringsrevision blir tilliimpliga på de omrfalen som 
regleras av de förut niimnda författningarna. Bestiimmelserna om riitt att 
besluta om revision görs också i stort sett enhetliga. 

9.4 Remissyttrandena 

All111ä111 

Remissinstanserna synes vara allmiint eniga om all taxeringskontrollen i 
samband med deklarationsgranskningen bör förstiirkas i enlighet med 
utredningens förslag om TN-revisioner. Några remissmyncligheter anser 
dock att framför allt elen TN-revision, som initieras vid själva granskningen 
av deklarationerna och som av utredningen betecknas som spontan TN

revision, bör hällas isär frän revisionsförfarandet i övrigt. Dessa remissin
stanser iir USS. länsstyrelserna i Stockholms. Kalmar och Göteborgs och Bohus 
ldn samt Föreningen Srcr~i.:es taxcri11gm'1·isorcr. 

USS anser att revisionsinstitutet av såväl utredningstekniska som proces

suella skiil bör förbehållas skal teavdelningarnas revisionsenheter. Endast diir 
finns enligt USS:s mening den kvalificerade arbetsledning och personal som 
kriivs för denna typ av kontroll. USS siiger sig å andra sidan vara medveten 
om att taxeringsniimnden måste ges ökade befogenheter till insyn i de 
skattskyldigas ekonomiska förhållanden. Detta bör liimpligen ordnas genom 
kompletterande föreskrifter i 31 ~ 2 mom. TL betriilTande skyldigheten att 
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lämna ytterligare upplysningar eller förete handlingar för taxeringsniimnclcn 
till ledning för taxeringen. 

En lösning som USS anser ligga niira till hands iir att skapa ett nytt institut 
som Himpligen kan kallas taxeringsbcsök. Granskningsmannen och helst 
även en ledamot av niimnclcn bör efter beslut av niimndcn kunna fä besöka 
den skattskyldige för att hos honom göra en mer allmän bedömning av 
dcklarationsunderlagct samt stiimma av kontrolluppgifter mot deklarations
underlaget och ta del av kontrakt. kontoutdrag etc. Det kan också vara 
liimpligt att möjlighet finns att vid ett sådant besök begiira muntliga 
upplysningar av den skattskyldige i frågor som han trots anmaning från 
taxeringsniimnclcn underlåtit att besvara eller besvarat på ett ofulls!Uncligt 
sätt. Sådant taxeringsbesök skulle enligt USS:s mening kunna få betydelse 
också för elen service och information som bör lämnas i betydligt större 

utstriickning iin f. n. De krav som samhiillct kan stiilla på den enskilde iir 
många gånger direkt öcroende av den information som har liimnats. USS 
påpekar att den personliga kontakten i ett sådant sammanhang spelar stor 
roll. 

Lä11ss1yrel~e11 i Stockholms län framhåller att etc spontana TN-revisionerna i 
själva verket utgör en fördjupad deklarationsgranskning och liimpligen kan 
betecknas kontrollbesök. Dessa besök skall avse kontroll av vissa sakförhål
landen som aktualiseras vid dcklarationsgranskning och inte liimpligen kan 
utredas genom skriftviixling. Enligt liinsstyrelsens mening torde betydande 
fördelar uppmls - inte minst från den skattskyldigcs synpunkt - om denna 

enklare kontrollform iiven författningsmiissigt hålls isiir från det mera 
omfattande förfarande som taxcringsrevision inncbiir. Även länsstyrelsen i 

Göteborgs och Bohus liin anser att ett siirskilt institut bör inrättas för de 
punktkontroller som skall utföras av deklarationsgranskarna. 

Även länsstyrelsen i Kalmar län föreslår att ett granskningsforfarandc i forrn 
av kontrollbesök införs. Liinsstyrclscn framhåller att resurserna riiknat i antal 
dagar per TN-revision är så begriinsade att kontrollen inte kan jämföras med 
revision i vedertagen mening. I clc fall granskningsmanncn vid en TN
revision finner felaktigheter av sådan omfattning att rlikcns.kaperna bör 
unclerkiinnas torde det vara nödviincligt att kontrollen övergår till en mera 
ticlskriivanclc revision som omfattar iiven granskning av tidigare år. Med den 
terminologi som utredningen anviinder blir följden den att vederbörande 
utsätts för två revisioner avseende samma år. Då de föreslagna TN
revisionerna innebiir en förh{1llanclevis bcgriinsad kontroll bör det viirdelad
clacle uttrycket revision inte anviindas. 

Liknande synpunkter framförs av Föreningen Sl'criges tascringsrcrisorer. 

som också påpekar att det särskilt för mindre företag, jordbrukare. iigare av 
större fastigheter. handelsresande m. Il. torde vara till fördel om en enklare 
och mindre omfattande kontrollåtgiird införs ~in den som ligger i begreppet 
revision. Dessa kontrollåtgärder bör enligt föreningens uppfattning innefatta 
endast vad som i utredningens förslag beniimns spontan TN-revision och 
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kontrolluppgiftsrevision. Föreningen vill i sammanhanget också framhålla 

att den inte har något att erinra mot den typindelning av olika TN-revisioner 

som utredningen föreslagit. Den ambitionsnivå som därigenom fastlagts 

finner föreningen hög men anser att den på sikt torde bli möjlig att uppnå 

sedan tillräckligt med kompetent personal tillförts organisationen. 

Beslut om revision 

Vad utredningen föreslår angående rätten att meddela beslut angående 

TN-revision lämnas utan erinran eller tillstyrks av det helt övervägande 

antalet remissinstanser. Beträffande förslaget att beslut om TN-revision skall 

få meddelas av chef för lokal skattemyndighet framhåller bl. a. de lokala 

skallemyndighetema i Malmöhus län att det framstår som naturligt att 

cheferna för dessa myndigheter får sådan behörighet. Beslut om revision får 

dock anses vara av sådan art att det inte bör kunna delegeras. Samma 

inställning redovisas också av de lokala ska11emyndigheterna i Munkedals och 

Visby .fögderier samt Föreningen Sveriges .fögderi(jänstemän. 

En annan uppfattning i denna fråga har bl. a. länssryrelsen i Stockholms läii. 

som inledningsvis framhåller att taxeringsrevision utgör en av de viktigaste 

och för den enskilde mest ingripande formen av taxeringskontroll. I fråga om 

flertalet skattskyldiga med mera invecklade inkomstförhållanden är 

taxeringsrevision den enda effektiva kontrollmetoden. En taxeringsrevision 

kan emellertid för den som berörs härav välla åtskillig olägenhet. 'Statsmak

terna h<1r därför ansett nödvändigt att kringgärda detta institut med utförliga 

lagbestämmelser för att därmed ge de skattskyldiga garantier för rättsskydd. 

Nuvarande bestämmelser innebär, erinrar länsstyrelsen, en avvägning 

mellan vad som kan betecknas som praktiskt, rationellt och effektivt ur 

kontrollsynpunkt och kravet på att medborgaren skall ha skydd för den 

personliga integriteten samt för ekonomiska och tekniska förhållanden som 

rör hans företag. 

Enligt länsstyrelsens mening bör därför även fortsättningsvis skattechefen 

ha beslutanderätten rörande taxeringsrevision. Han bör dock ha möjlighet att 

delegera beslutanderätten till tjänsteman vid länsstyrelsen eller vid lokal 

skattemyndighet i länet. Liknande synpunkter anförs av länsstyrelserna i 

Göteborgs och Bol111s län samt Gävleborgs /ä11. 

Någr.1 remissinstanser tar upp frågan om skattechefs möjlighet att delegera 

rätten att besluta om revision till annan tjänsteman vid skatteavdel

ningen. 

s~·eriges advokatsamjimd biträder sålunda inte utredningens förslag att 

skattechefen skall få delegera rätten att besluta om TN-revisioner. Med 

hänsyn till det allvarliga ingrepp som en taxeringsrevision ofta innebär i en 

skattskyldigs verksamhet anser samfundet att skattechefen ensam skall fatta 

beslut härom. Samma uppfattning har också FAR . 

Länsstyrelsen i Hallands län anser ä sin sida att utredningens förslag rörande 
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riitten att besluta om taxeringsrevision och andra därmed sammanhiingande 
uppgifter bör ut vidgas till att omfatta även revisionsdirektör. Ett tungt 

viigande skiil härför är enligt liinsstyrelsens mening att revisionsdirektören i 
den nya taxeringsorganisationen kommer att ha ansvaret för planering och 
uppföljning av den totala revisionsverksamheten i !linet vilket innebiiren inte 
oviisentlig utökning av hans nuvarande befogenheter. Linsstyrelsen anser att 
starka skiil också talar för att taxeringsdirektör ges motsvarande befogenheter 
såvitt avser TN-revisionerna. 

Föreningen Sl'erf~es taxeringsrcl'isorN anför att skattechefen iiven i fortsätt
ningen kommer att behöva delegera beslut om taxeringsrevision. Det 
kommer helt enkelt inte att vara möjligt för skattechefen att besluta i alla 
iirenden. Under sådana förhållanden anser föreningen det vara mera 
iindami'1lsenligt att redan i författning ge vissa enhetschefer vid länss1yrelsens 

skatteavdelning rätten att besluta om revision och förordna revisor. 
Föreningen ser det inte som någon stor fråga vem som har den formella 

rätten att besluta om revision i visst ärende. Det viktigaste är enligt 
föreningens uppfattning att beslut om revision inte fattas förrän man förvissat 
sig om att inte någon annan enhet eller myndighet planerar revision eller 
redan påbörjat sådan hos viss skattskyldig. De skattskyldiga har ett beriittigat 
krav att inte bli utsatta för samtidig kontroll från nera olika håll. Föreningen 
anser sig vidare inte kunna biträda utredningens förslag att chef för lokal 
skattemyndighet skall kunna förordna revisor att verkställa revision utanför 
det egna fögderiet. En sådan möjlighet skulle avseviirt försvåra samord
ningen. Det skulle dessutom för den skattskyldige framstå som svårförståe
ligt att fögderichef i annat fögderi beslutade om revision hos honom. 

Skyldighet att upprätta räkenskaper 111. 111. 

Åtskilliga remissinstanser tar upp utredningens förslag att 56 ~ 2.mom. TL 
skall kompletteras med bestlimmelse om skyldighet för den, som inte har sina 
riikenskaper eller anteckningar upplagda på föreskrivet sätt, att efter anma
ning ordna materialet enligt gällande bestiimmelser i den utsträckning det 
behövs för revisionens genomförande. 

USS uttalar att förslaget vid ett första påseende kan verka viil motiverat. 
USS ifrågasiitter emellertid om de föreskrifter som gäller i fråga om 
riikenskaper m. m. iir så utformade att anmaningarna kan göras tillräckligt 

pregnanta. Frågan om ändringar av 56 ~ 2 mom. TL bör enligt USS:s mening 
tas upp i annat sammanhang. Liknande uppfattning redovisar kammarrällen i 

Giitcborg, Sl'crigcs adrokatsan1ti111d och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän. 

Linsstyrelsen anser det inte vara möjligt att anmana någon att ordna sina 
riikenskaper i enlighet med vad som föreskrivs i TL eller i annan lag om 
skyldighet att föra räkenskaper. Även om syftet med de föreslagna bestäm
melserna är bra anser sig länsstyrelsen inte kunna tillstyrka att de tas in i lagen 
i sin föreslagna lydelse. Inte heller Sl'enska .företagares ri/.:s.fiirbund och 

11 Riksdagen 1977178 I sam/. Nr 181 
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liinsstyrefscrna i Kopparhen~s och Viistcrbo11cns liin anser sig kunna bitr~ida 
fdrslagel. Från 11insstyrelsernas sida framhälls bl. a. att Lillriickliga korrck
Lionsbestämmelser finns i skattebrottslagen. 

Mot förevarande förslag riktas kritik också av länsstyrelserna i Öste1xiitland\ 

och Kristianstads län. Näringsliretsska11edelegation, Lantbmkarnas skattedele
gation och Sl'enska företagares riksförbund. Därvid ifrågasätts bl. a. om 
utredningsarbetet vid en taxeringsrevision på det av utredningen föreslagna 

sättet bör kunna övervältras på den skattskyldige. Vidare inviinds att det inte 
bör tillkomma taxeringsmyndighet att ge föreliiggande angående til!Hmpning 

av civillagstiftning. 
Utredningens förslag att bokföringsskyldig. som kan liinrna begiirda 

upplysningar först efter omfattande undersökningar av räkenskaper m. m .. 

skall kunna anmanas enligt 31 ~ 2 mom. TL endast om grundad anledning 
finhs att ifrågasätta deklarationens riktighet. kritiseras starkt av .f/erralct 

länss(rrelscr, kammarrätten i Giiteborg . .''frerigcs imlustrifiirbuncl. SAF och 
USS. Det genomgående i denna kritik är att anledning att inskriinka 
anmaningsrätten inte finns eftersom nuvarande bestiimmelser har visat sig 
kunna tillämpas på ett från alla synpunkter tillfredsställande sätt. Den 
föreslagna bestämmelsen anses vidare så vagt formulerad att den inte ger 
tillräckligt fasta hållpunkter för de avvägningar som bestämmelsen förutsät
ter. De skattskyldiga skulle. framhålls också, alltför lätt kunna dra sig undan 

uppgiftsskyldigheten. 

Redorisning av revisionerna 

Utredningens forslag att en promemoria skall upprättas över vaöe TN
revision och delges den skattskyldige har allmiinl tillstyrkts av remissinstan
serna. Olika synpunkter redovisas cHiremot i fråga 0111 utredningens förslag att 
promemorian i allmiinhet bör utmynna i ett förslag angående taxeringen. 
Detsamma gäller bl. a. förslaget att promemorian skall siindas i lösbrev till 
den skattskyldige. 

Liimstyrelsen i Södermanlands län framhåller att vid de TN-revisioner som 

försöksvis utförts i 11inet under de tre senaste åren har resultatet av 
revisionerna i vissa fall meddelats de skattskyldiga genom s. k. preliminiir 
avvikelse. Detta har varit fallet niir revisionen inte töranlett något förslag till 

ändring av taxeringarna eller då föreslagna iindringar kunnat redovisas i några 
få ord. Detta tillvägagångssätt har enligt såviil granskare som arbetsledning 
och expeditionspersonal fungerat väl. Liinsstyrelsen förordar därför att 
möjlighet tillskapas för denna förenklade resultatredovisning även i fortsiitt

ningen. 
Länsstyrelsen i Hallands län anser det olämpligt att revisionspromemorian 

sänds till den skattskyldige i lösbrev. Linsstyrelsen påpekar att promemorian 
är hemligstämplad och mången gång innehåller kiinsliga uppgifter. Länssty
relsen föreslår därför att alla revisionspromemorior skall siinclas till den 
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skattskyldige i rekommenderat brev. Liknande synpunkter har anförts av 
länsstyrdscma i Gäl'/cborgs och Norrhottcm län samt kam111arrät1en i Götc
hot;r_:. 

Även kammarräflen i Sundsvall ifrågasätter om det är lämpligt att sända 
revisionspromemorior i vanligt brev. Det bör övervägas om inte den 
nödvändiga dokumentationen i enklare iirenden kan slutligt upprättas i 
omedelbar anslutning till kontakten mellan granskningsmannen och den 
skattskyldige. Förutom de rationaliseringsvinster som härigenom bör kunna 
uppnås får man tillfälle att enkelt och smidigt delge den skattskyldige 
redovisningen av revisionen. Möjligheten att delge revisionspromemorian i 
samband med att ingivna räkenskapshandlingar återsänds till den skattskyl

dige bör också kunna utnyttjas. 
Länsstyrelsen i Giitebm;i.:s och Bohus län anser att revisionspromemorian 

alltid bör delges den skattskyldige innan preliminärt beslut fattas av 
taxeringsnämnden. Samma uppfattning redovisas av den lokala skat1emyn
diglw1en i Göteborgsjiigderi och Fiircningen Sl'erigcs taxNingsrel'isorer. 

Länsstyrelsen i Hallands liin biträder utredningens förslag att promemorian i 
allmiinhet bör utmynna i ett konkret förslag till taxering. Länsstyrelsen 
ifrågas~itter diiremot 0111 promemorian bör innefatta förslag om skattetillägg. 
Länsstyrelsen anser att denna fråga bör bedömas helt självständigt. Frågan 
om skattetillägg är enligt länsstyrelsens mening av sådan art att niimndleda
möternas personkännedom kan ha stor betydelse. Vid sitt ställningstagande 
om skattetillägg bör niimnden vara obunden. vilket länsstyrelsen inte anser 
bli fallet om granskningsmannen tagit ställning i revisionspromemorian. 

Länsstrrelsen i Afalmöhus län anser att frågan om man i revisionsprome
moria skall ge upplysning om eventuellt skattetilliigg iir en lämplighetsfråga 
av närmast ordningskaraktiir. Förfarandet torde lämpligen regleras i arbets
anvisning eller liknande. Den av utredningen föreslagna bestämmelsen i 56 ~ 
3 mom .. TL att uppgift om eventuellt skattetilnigg skall llimnas i revisions
pro111emoria bör därför enligt liinsstyrelsens mening utgå. Liknande 
synpunkter anförs av länsstrrelserna i Kristianstads. GiitehO/:r_:s och Bohus. 
Skaraborgs, Ko{l{larbNgs. Gäl'/eb0t:i.:s. Norrbottens och Gotlands län. 

Länsstyrelsen i Siitlcrmanlands län ser förslaget att eventuellt skattetillägg 
skall redovisas i revisionspromemorian som en serviceåtgiird gentemot de 
skattskyldiga och bitriider förslaget. 

Länsstyrelsen i Gäl'/eborgs län anser det vara till fördel att promemorian 
utmynnar i ett konkret förslag till taxering iiven när det är fråga om 
skönstaxering. Lika lite som taxeringsintendenten f. n. är bunden av ett i 
revisionspromemoria lämnat beloppsmiissigt förslag till skönsmässig 
taxering behöver, framhåller liinsstyrelsen. taxeringsnämnden vara det. 
Liknande synpunkter anför länsstyrelsen i Västerbottens län. 

En i stort sett motsatt uppfattning 0111 vad revisionspromemorian bör 
innehålla redovisas av bl. a. kam111arrät1cn i Giiteb0t:~- Enligt kammarrättens 
mening kan viirdeomdömen inte uteslutas helt. Kammarrätten anser det 
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emellertid vara angeWget att granskningsmannen i princip framstår som en 
ren bokföringssakkunnig och inte som en motpart till den skattskyldige. Det 
iir viktigt att de granskade uppfattar granskningsmannen som opartisk och 
objektiv. Principiella skäl kan enligt kammarriittens uppfattning således 
åberopas för att en revisionspromemoria inte skall mynna ut i ett taxerings

förslag. 
l.an1brukarnas skalfed<'lcgalion och Fiire11i11gen S1·ffigcs 1axcringsrerisorer 

anför erinringar mol <lit en och samme person skall verksttilla revision och 
föredra revisionspromemorian i nämnden. Det finns, anser dessa remissin
stanser, risk för att nämnden kommer att beakta omstiindigheter som inte 
finns angivna i promemorian men muntligt framförs av granskningsmannen. 
Föreningen Sveriges taxeringsrevisorer erinrar vidare om att departements
chefcn i proposition 1961: I 00 uttalade att en revisor inte bör föra talan i mål 
diir han sjmv har verkstiillt revision. Det var visserligen, framhåller 
föreningen, här fråga om att föra mål i prövningsnämnden men frågestiill
ningen kan utan vidare överföras till den framtida revisionsverksamheten i 
samband med arbetet i taxeringsnämnden. Föreningen anser att det från 
dessa synpunkter är att föredra att TN-revisioner utförs av från nämnderna 
fristående revisorer. Systemet med revisor och föredragande i en och samma 
person bör enligt föreningens mening i varje fall begriinsas till enklare och 

mindre omfattande revisioner. 
Näringslil·e1s ska11edelcga1io11 vill varna för att revisionspromemorior 

utformas med hjiilp av skrivmallar och standardformuleringar. En okritisk 
anv~indning av sådana hjälpmedel kan lätt leda till att de vid revisionen gjorda 
iakttagelserna blir felaktigt eller onyanserat återgivna. 

A 11111a11i11g.\"/iirfi1rande1 

Mot utredningens förslag angående vem som skall ha rätt att utfärda 
anmaning enligt TL:s olika bestiimmelser har remissinstanserna med ett fåtal 
undantag inte något att erinra i sak. 

Uinss1yrelscn i Skarabm:~s län föreslår jämkning av utredningens förslag i 
fråga om riitten att utfärda anmaning för vissa juridiska personer enligt 39 ~ 
3 mom. och 42 ~ 2 mom. TL. Enligt länsstyrelsens mening bör anmaning i 
h~ir avsedda fall kunna utfärdas - förutom av skattechef - av den som får 
besluta eller verkställa taxeringsrevision eller annan utredning i taxerings
fråga. Anmaning enligt 41 ~ TL att lämna uppgifter till ledning vid 
aktieviirdering bör vidare få utfärdas av den som utför aktievärdering, 
skattechef och vederbörande enhetschef vid skatteavdelningen. Samma 
synpunkter framförs av län.1s1yrd\e11 i Gärlcborgs län. 

Länsslyrels<'n i Göl<'horgs och Bohus län anser att den som verkstiiller 
taxeringsrevision utan att vara tjiinsteman hos länsstyrelse eller lokal 

skattemyndighet inte bör få anmana någon att liimna självdeklaration. 
Samma ståndpunkt intas av Sl'eriges induslriforbund och SAF. 
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Rel'ision C'nligl UBL 111. 111. 

Utredningens förslag att TN-revisionerna i viss utstr~ickning bör innefatta 
~iven kontroll av skattskyldigas och arbetsgivares redovisning enligt ML, 
UBL m. Il. författningar har fi'.1tt ett positivt mottagande hos remissinstan
serna. Frågan i vilken utstriickning integrerade revisioner lämpligen bör 
företas och hur samordning bör åstadkommas iir dock föremål får olika 
v~irderingar. 

USS anser att de av utredningen föreslagna granskningsrutinerna har stora 
förtjiinster men vill samtidigt framhålla att ambitionsnivån inte får siittas så 
hög att flertalet TN-revisioner avses bli av integrerad natur. Tillgiingliga 
personalresurser riicker helt enkelt inte till för så omfattande och kunskaps
kriivande arbetsinsatser. Integrerade revisioner kriiver, framhåller USS, goda 
kunskaper inom hela beskattningsområdet och bred erfarenhet av kontroll
verksamhet. De bör diirför utföras av revisionsenheternas personal. USS 
anser det dock nödviindigt att man i nuvarande liige för vissa fall adjungerar 

tjiinstcmiin från andra myndigheter. Målet måste dock vara att göra 
enheterna så slagkraftiga att de kan betjiina hela området får skatter, tullar 
och avgifter med fördjupad kontroll. 

Uinss1yrelse11 i Krisliamtads län uttalar att fördelarna med integrerade 
revisioner har överbetonats. En person kan enligt liinsstyrelsens mening 
knappast vara expert på regler om både inkomstskatt, merviirdeskatt, 
arbetsgivaravgift och kiillskatt. Risk finns diirför att revisionen inte blir 
ordentligt genomförd på de olika områdena om granskningen skall omfatta 
alla dessa skatter och avgifter. Enligt liinsstyrelsens uppfattning bör integre
raclc revisioner begriinsas till fall då de föranleds av bristande överensstiim
melse vid avstiimning mellan merviirdeskattedeklarationer och inkomstde
klaration. 

löre11i11gc11 Sl'eriges 1axeri11gsrcrisorN framhåller att TN-revisionerna i 
första hand bör inriktas på att skaffa taxeringsniimnden ett biittre beslutsun
derlag. Vad taxeringsnämnden behöver iir svar på fr~1gor som direkt 
uppkommer vid deklarationsgranskningen, t. ex. deklarationsunderlagets 
bcskaflcnhet. I den mån revisionen ger anledning till anmärkning måste 
arbetet forts~itta för att skaffa fram ett siikert underlag för taxeringsniimndens 
beslut. Målet måste alltid vara att ås~itta så riktiga taxeringar som möjligt. 

Sambandet med andra skatter eller avgifter iiremellertid enligt föreningens 
mening så starka att de måste påverka elen framtida organisationen. TN
revisionerna kan sålunda inte isoleras från den övriga revisionsverksamhe
ten. !far iir sambandet minst lika starkt som mellan deklarationsgranskning 

och TN-revision. Föreningen pekar vidare på det starka sambandet i 
beslutsprocessen när en taxeringsfråga, som uppkommit vid revision av llera 
års riikenskaper, skall avgöras av taxeringsnämnden bctriiffande ett års 
taxering och av liinsskatter~itten för tidigare år. I sådana Higen föreligger stor 
risk för olika bedömningar av samma fråga. Det räcker, framhåller 
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föreningen, således inte med att integrera kontrollen av olika skatter i en och 
samma taxeringsrevision utan iiven redovisningar och deklarationer för olika 
år måste kontrolleras på en gång. 

Liins.\tyrf'iwn i Stockholms län anser att integrerade revisioner foimst bör 
utföras av personal vid liinsstyrclsens revisionsenheter men i begriinsad 
omfattning också i samband med TN-revisioner. Vidare bör den egentliga 
revisionsverksamheten sammanhållas under revisionschefcns i länet ledning 
av samordnings- och prioriteringsskäl. rnirutöver kriivs viss kontroll- och 

revisionsverksamhet vid mervärdeskatteenheten och hos lokal skatlemyn
dighet. Resurserna för denna kontrollverksamhet, som avser snabba ingri
panden i anslutning till bristande redovisning m. m., bedömer länsstyrelsen 
sl1som f. n. niistan obefintliga. De måste ovillkorligen byggas ut. 

Ui11.1s1_rrclsrn i Hallands län utlalar som sin mening att TN-revisionerna i 
största möjliga utsträckning bör utföras som integrerade revisioner. Man får 
dock enligt liinsstyrelsens mening riikna med att personalresurserna vid 
taxeringsarbetet i första hand måste koncentreras på kontroll av inkomsttax
eringen. 

Ui11.rnyrelse11 i Giitebmxs och Bulws län finner det självklart att revisioner 
angående inkomstskatt och merviirdeskatt samordnas. Samordningen måste 
också omfatta revisioner för kontroll av källskatt och arbetsgivaravgifter. 
Linsstyrelsen förordar vidare att den samordnande funktionen liiggs på 
revisionsenheterna. 

/UT framhåller för sin del att revision för inkomsttaxering och faststiil
lande av arbetsgivaravgifter bör samordnas. Verket erinrar diirvid om att 
revisionsresurserna hos liinsstyrelscr och lokala skattemyndigheter fr. o. 111. 

är J 976 kraftigt förstiirkts med tanke härpå. 
De iiridringar som utredningen föreslår i UBL. A vgL m. Il. författningar för 

att kontroll av kiillskatt, arbetsgivaravgifter. m. m. skall kunna samordnas på 
ett rationellt siitt med taxeringsrevision har bara berörts av ett räta! 
rem is si nstanser. 

fiirc11i11gc11 Srffiges wxeringsrcl'isorer tillstyrker att i de berörda skatte- och 
avgiftsförfattningarna tas in bestilmmclser om att räkenskaperna får granskas 
i samband med taxeringsrevision och att föreskrifterna i 56 ~ TL därvid skall 
iiga tilliimpning. Möjligheterna att samordna kontrollen av olika skatter och 
avgifter genom integrerad revision kommer dlirmed enligt föreningens 
mening att öka viiscntligt. 

Lä11ss1yrelse11 i Göteborg~ och Buh11s lii11 viinder sig mot utredningens förslag 
att kontrollförfarandet enligt SjL, UBL och AvgL skall beniirnnas sjömans
skatterevision. källskatterevision resp. avgiftsrevision. Länsstyrelsen finner 
dessa beteckningar mindre lämpliga eftersom de leder till att man vid 

integrerad revision måste anviinda siirskilt begrepp för varje slag av skatt eller 

avgift som omfattas av revisionen. Detta kommer enligt länsstyrelsens 
uppfattning att verka förvirrande för de skattskyldiga. Linsstyrelsen anser att 
bestiimmelserna i stiillet bör utformas stl att beslut enligt TL om taxerings-
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revision iiven ger möjlighet all verkstiilla kontroll av bllskall, arbetsgivar
avgifter m. m. Även lii11ss1yrdm1 i S1ockho/111s län förordar att bestiimmcl
scrna får en sådan utformning. 

10 Senice och information 

11).1 Nurnrandc ordning 

Skattemyndigheternas verksamhet med servil:e till allmiinheten i skatte
frågor iir f. n. friimst inriktad på att tillgodose de skattskyldigas krav på 
information i samband med all sjiilvdeldaration skall liimnas. 

Bl. a. förtrycker liinsstyrclserna deklarationsblanketter och siinder ut dem 
till de skattskyldiga L.1sammans med de s. k. Hinsanvisningarna som 
innehaller bl. a. viirden på olika naturaförmåner och vissa allmänna riktlinjer 
för taxeringen inom länet. RSV ger ut upplysningsbroschyrer som också 
siinds ut till landets hushåll. 

Liinsstyrelse och lokal skattemyndighet Wmnar också på förfrågan upplys
ningar i siirskilda dcklarationsfrågor. Även taxeringsnämndens ordförande 
utnyttjas i viss omfattning för deklarationsupplysningar. Vissa länsstyrelser 

och lokala skattemyndigheter har även organiserad deklarationsupplysning 
på kviillstid under deklarationsperioderna. Dessutom förekommer visst 
samarbete med dcklarationsbyråer och andra deklarationsmedhjälpare. 

10.2 Principbeslutet 

RS-utredningen föreslog att informationen till deklarationsbyråer och 
andra deklarationsmedhjiilpare skulle utvidgas och förbättras bl. a. genom att 

liinsstyrelserna anordnade konferenser för liinets deklarationsbyråer m. Il. 
Vidare förordade utredningen att skattemyndigheternas information och 
rådgivning till de skattskyldiga skulle ökas. dels i samband med deklarations
perioden. dels niir utredning eller Undring i deklarationen aktualiserades. 

Föredraganden framhöll bl. a. att den kommande reformen genom en 
modern och smidig organisation och en ökad serviceberedskap hos myndig
heterna borde kunna bana viig för ett öppnare samarbete i olika former mellan 
myndigheterna och de skattskyldiga. Han fann utredningens förslag ligga i 

linje med detta synsiitt och framhöll att omfattningen av den aktuella 
informationsverksamheten fick bedömas i sedvanlig ordning vid prövningen 

av liinsstyrclsernas och/ eller RSV :s anslagsframstiill ningar. 

HU RS-projektet 

A //111ä 111 

Utredningen anser att den information som f. n. ges i form av deklara
tionsupplysningar rn. m. bör utökas med information genom andra medier 
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som t. ex. TV och radio. 
Utredningen framhåller vidare att verksamheten med siirskild information 

till vissa målgrupper bör byggas ut. För budgetåret 1977178 planeras sädan 
information för bl. a. fastighetsHgare, ideella föreningar. handikappade och 
pensionHrer. 

Den framtida koncentrationen av granskare hos lokal skattemyndighet och 

liinsstyrelse medför enligt utredningen att en ökad service i skattefrågor bör 
kunna ges till allmiinheten. siirskilt under perioden december-februari. 
Mollagning för deklarationsrädgivning m. m. bör kunna hiillas av lokal 
skattemyndighet på ett flertal större orter inom fögderierna. varvid iiven viss 
kvällsservice kan ifrågakomma. Utredningen framhåller emellertid i det 
sammanhanget att tjänstemiin hos lokal skattemyndighet eller liinsstyrelse 
inte bör upprätta deklarationer i tjänsten åt allmänheten med hiinsyn till de 
konsekvenser som kan uppstå i bl. a. jiivshiinseende. 

Utredningen anser att service- och informationsskyldigheten för lokal 
skattemyndighet och länsstyrelse liksom f. n. bör ingå i myndigheternas 
instruktioner. Utredningen ifrågasiitterdock om inte skyldigheten bör tas in i 
lag. Det bör enligt utredningen ankomma på skattechefen att samordna 
skattemyndigheternas information och service till allmänheten inom 
länet. 

Utredningen föreslår också att förtryckningen av uppgifter på deklarations
blanketterna skall utvidgas. Allmiin sjiilvdeklaration (blankett 1) tillförs vid 
den maskinella fiirtryckningen uppgift om fastighetsinnehav. Taxerings
värde. schablonintiikt o. cl. för en fastighet redovisas. Utredningen avser att 
utreda eventuell förtryckning av andra dcklarationsblankcttcr i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Utredningen framhåller att det i olika sammanhang har förts fram 
önskemål om införande av portofria svarskuvert i samband med taxerings~ 
arbetet. Enligt utredningen skulle det underlätta avseviirt for både skattskyl
diga och taxeringsniimndcr om portofria. adresserade svarskuvert bifogades 
vid begäran om upplysningar m. m. i samband med granskningsarbetet. 
Utredningen anser att en sådan service bör medföra att taxeringsnämnden får 
begiirda upplysningar tidigare och i större utsträckning iin vad som iir fallet 
f. n. De minskade portointiikterna och kostnaderna för kuvert m. m. för 

statsverkets del beriiknar utredningen till ca 800 000 kr. 
Utredningen föreslår sålunda att portofria adresserade svarskuvert bifogas 

då taxeringsnämnd infordrar vissa upplysningar från skattskyldiga m. tl. 
uppgiftsliimnare. Diiremot bör enligt utredningen sådana kuvert inte bifogas 
niir förtryckt deklarationsblankett siinds ut eller när självdeklaration fordras 
in. 

Deklarationsbyråer m. m. 

Utredningen framhåller vidare att samarbetet mellan skattemyndigheterna 
och deklarationsmedhjmpare av olika kategorier har synnerligen stor \"lety-
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dclse för skatteadministrationen och iiven för likformigheten vid taxeringen. 
Utredningen anser diirför att ett ökat informationsutbyte mellan skattemyn
digheter och deklarationsmedhjiilpare liksom en ökad service till deklara
tionsmedhjiilparna från skattemyndigheternas sida bör vara ett givet krav i 
den iindrade skatteadministrationen. Utredningen anser vidare alt det bör 
ankomma på skallechcten all i informationssyfte anordna konferenser mr 
liinets deklarationsbyråer och andra cleklarationsmedhjiilpare. 

Kval i ten på elen deklarationshjiilp som liimnas de ska1tskyldiga iir enligt 
utredningens mening mycket skiftande. Detta gäller siirskilt beträffande 
sådan<1 tillfalliga byråer som uppstår i samband med deklarationstidpunkten i 
februari. Utredningen understryker all elen seriösa delen av dessa tillfälliga 
byråer har en viktig funktion att fylla. Diiremot bör enligt utredningen 
problemen med de mindre nogriiknade byråerna lösas. . 

En liimplig lösning i.ir enligt utredningen att skapa kommunala deklara
tionsbyråer. Dessa skulle kunna betjäna allmiinheten med att uppriilta 
enklare deklarationer och liimna upplysningar i skattefrågor. 

Utredningen anser att kommunerna bör svara för administrationen av 
deklarationsbyråerna. Utredningen kan vidare tiinka sig att verksamheten -
om kommunerna så beslutar - görs sjiilvlinansierancle. En rimlig avgift rör 

servicen skulle. påpekas det, dels kunna tiicka kostnaderna och dels medföra 
att verksamheten i inte alltför hög grad inkriiktade pä de seriösa deklara
tionsbyråernas verksamhet. Personalfrågan vid de kommunala deklarations
byråerna anser utredningen liimpligen bör lösas sä. alt anstiillda vid 
kommunala myndigheter betjiinar allmiinheten vid dcklarationsbyråerna 
mot siirskild ersättning av kommunen. Utredningen anser också att ska!te
myndigheternas tjiinstemiin - också mot ersiittning från kommunerna - bör 
kunna bitriicla kommunerna med niimncla service. De skattskyldiga som 
betjUnas av kommunala dcklarationsbyråer bör enligt utredningen i varje 
enskilt foll informeras om att kommunen eller de som be!jiinar deklarations
byråerna inte svarar för eventuella skattetilliigg eller förseningsavgifter. 

10.4 Remiss}ttrandena 

Allmän! 

Remissinstanserna instiirnmer i utredningens uppfattning att service och 
information till allmänheten bör utökas. Man ansluter sig också i huvudsak 
till de synpunkter och förslag som utredningen har lagt fram i iimnet. Från 
llera håll ifrågasätts dock om de tilldelade resurserna iir tillriickliga fören brett 
upplagd service- och informationsverksamhet av det slag utredningen har 
förordat. Bl. a. SACOI SR och e11.flerral liinss1yrelser och lokala ska11emyndig

hNer anser att siirskilda resurser måste tillskapas för att servicekravet skall 
kunna tillgodoses. 

JO anser att utredningen på ett förtjänstfullt siitt har diskuterat olika 
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möjligheter till ökad information och service ät allmiinheten. JO vill med 
hiinsyn till vikten av dessa frågor förorda att service- och informationsskyl
digheten skrivs in i TL. JO tar ockst1 upp l'rågan i vilken omfattning direkt 
deklarationshjiilp skall ingå i myndigheternas serviceskyldighet och pekar 
bl.

1 

a. pä att åtskilliga jiivsproblem uppst<lr i och med att den befintliga 
personkretsen iir så begriinsacl. 

RR 1 ·ser positivt på förslaget till ökad service ät allmiinheten i deklara

tionsfragor m. m. RRV anser att skattemyndigheterna så långt möjligt bör 
bistå allmiinheten med deklarationsrådgivning och upplysningar i skattefrå
gor. Bitriide med regclriitt uppriittande av deklarationer åt allmiinheten av 

tjänstemiin hos lokal skattemyndighet och liinsstyrelse iir enligt RRV mindre 
Himpligt av skiil som anges av utredningen. 

Kammarriittcn i Sw('kho/111 erinrar om .att domstolen i tidigare utrednings
sammanhang diir förslag förelegat om att skattemyndigheterna sä li111gt 
möjligt skall tillhandagå allmLinheten med upplysningar i taxeringsfrågor 
varnat för en ordning enligt vilken det skulle ankomma på taxeringsmyn
digheterna att liimna preciserade råd och anvisningar i enskilda mer 
komplicerade fall. En tjiinsteman med en s{1dan uppgift kan understundom 
försiittas i en slags jiivssituation. Hans uppfattning kan vidare komma att 
frfogås av de granskande taxeringsmyndigheterna med den naturliga 
irritation hos den skattskyldige som blir följden diirav. Kammarriitten anser 
att det nu föreliggande förslaget kan vara l'örenligt med domstolens 
insUllning. Förfrågningar sl\all visserligen besvaras av taxeringstjiinstem~in 
men kammarriitten fiirutsätter att dessa svar inte skall innefatta annat iin mer 
allmiinna upplysningar och en rådgivning som antingen begriinsar sig till 
enklare frågor eller sker med uttryckligt angivande av att ett annat 
bedömande kan framkomma vid deklarationsgranskningen. 

Lokala skallcnn ndighetcn i l"immerhy.fiigderi påpekar att det i länet redan i 
nuliiget förekommer viss form av telefonservice på kv;illstid för allmiinhetcn 
under deklarationstider. Systemet har uppfattats positivt av allmiinheten. l 
den rramtida planeringen bör myndigheterna äliiggas att utöver telefonser
vice iiven ha nägon form av öppethållande på kviillsticl för tillhandahållande 
av råd och anvisningar samt ölika slag av blanketter. 

Lokala ska11cmrndighetc11 i Mölndals JiigdNi anser det självklart att lokal 
skattemyndighet i sin expedition bör lämna deklarationsupplysningar i den 
utstriickning som erfordras iiven genom viss kvmlsservice. Diiremot hyser 

myndigheten betLinklighcter mot att lokal skattemyndighet skulle anordna 
mottagning för deklarationsrådgivning m. m. pä ett flertal större orter inom 
fögderiet. Ett sådant system skulle bl. a. kunna ge anledning till misslorstiind 

beträffande lokal skattemyndighets roll i deklarationsprocedurcn. 
;\ven fokala ska1te111yml~"hctc11 i Uppsa/ajl)gdcri iir tveksam till rörs laget om 

siiq;kild mottagning för deklarationsråclgivning i lokal skattemyndighets regi. 
Med h;insyn till riskerna för jHv och möjligheten att rådgivningen kan 
uppfattas som förhandsbesked i skattefrågor eller att tjiinstemiins opartiskhet 
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kan ifrågasiittas anser lokala skattemyndigheten att siirskilda mottagningar 
inte bör ordnas. 

Liknande synpunkter förs fram av bl. a. lokala skattc111y11dighctcma i 
Swckholms. Visby och 1 "iisterås.fiigderier. som också framhåller att griinsdrag
ningsproblcm mellan vad som iir dcklarationsdiclgivning och uppriiltandc av 
deklarationer ständigt kommer att föreligga. 

Frågan om förtryckningen av uppgifter på deklarationsblanketterna tas upp 
av några remissinstanser. 

Näringslircts skattedelegation viilkomnar förslaget att uppgift om fastighets
innehav, taxeringsvärde och intiiktsberiikning för schablontaxerad fastighet 
skall förtryckas på deklarationsblanketten. Delegationen ifrägasiitter samti
digt om inte ytterligare uppgifter kunde förtryckas. Delegationen påpekar att 
alla löneuppgiftcr skall registreras och förtryckas på taxeringsavierna och 
frågar varför man inte skulle kunna ta steget fullt ut och förtrycka dessa 
uppgifter direkt på dcklarationsblanketten. En sädan åtgiird skulle sjiilvfallet 
viilkomnas av löntagarna och pensioniirerna och nägot bärande skäl mot all 
vidta den. om den ~ir tekniskt möjlig, kan delegationen inte finna. Den skulle 
också enligt delegationen eventuellt kunna möjliggöra att arbetsgivarna 
befriades från skyldigheten att Himna kontrolluppgift till arbetstagarna. 
Siirskilt för arbetsgivare som avses få redovisa löncuppgifterna till myndig
heterna på magnetband skulle detta vara en Iiittnad i uppgiftsbördan. 

Liknande synpunkter anförs av lAR och Fiireningrn Srer~~es kommunala 

taxc'ri11gsre1·isorer. 
Förslaget att portofria adresserade svarskuvert skall bifogas niir taxerings

nämnden infordrar vissa upplysningar från skattskyldiga hiilsas med tillfreds
stiillelse av Ilcra remissinstanser. Några instanser ifrågasätter om inte 
portofria kuvert även bör sändas ut till de skattskyldiga för att användas för 
insiindandc av deklarationer. Det giillcr bl. a. liinssryr<'lse11 i Kop11arlwrgs lii11. 

lokala skattemyndigheterna i Kronobergs och Kopparber:~s län samt TOR. 

Deklarationsbyråer m. m. 

Betydelsen av ett gott samarbete mellan skattemyndigheter och deklara

tionsmedhjälpare betonas av bl. a. SRS. En ökad service och ett ökat 
informationsutbyte från skattemyndigheternas sida gentemot dessa är enligt 
samfundet ett givet krav. De föreslagna årliga konferenserna mellan 
skattechc!Cn och deltagare från deklaralionsbyråer och övriga dcklarations
mcdhjiilparc anses viirdefulla som ett led i informationsutbytet. 

Förslaget att kommunerna skall inrätta deklarationsbyråer tillstyrks eller 
lämnas utan erinran av så gott som alla remissinstanser. 

De instanser som berör frågan är emellertid niistan genomgående kritiska 
till förslaget all tjiinsteniän inom skatteadministrationen skall kunna bitriida 

vid deklarationsbyråerna. Positiv till förslaget i denna del iir ka111111arriitte11 i 

Stuckhulm. Domstolen anser all förutsiittningar borde finnas att inriitta 
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kommunala deklarationsbyråer med kompetent personal i enlighet med vad 
som förordas av utredningen. Säc.lana byräers fria stiillning i förhållande till 
den statliga skatteadministrationen bör enligt domstolen inte inge den som 
rådfrågar sig eller får hjiilp med sin deklaration den felaktiga uppfattningen att 
taxeringsmyndigheterna medverkat och tagit stiillning. 

Uinss1yrc/sc11 i l'är111/a11ds län anser att förslaget att skattemyndigheternas 
personal skall kunna bitriida kommunerna med denna service inger vissa 
betänkligheter från jiivs- och riittssäkerhetssynpunkt. Det torde dock enligt 
liinsstyrclsen vara h1öjligt att lösa dessa frågor. Linsstyrelsen pekar p:'t att 
förslaget kan medföra svårigheter från arbetssynpunkt. Samtidigt med att 
deklarationerna skall uppriittas tar skattemyndigheterna många frågor från 
allmänheten. Det torde därför enligt länsstyrelsen bli svårt att ge personalen 
ledigt i en eller annan form för att biträda på kommunala deklarationsbyråcr. 
Skiil att viigra personalen att på sin fritid åta sig sådana uppdrag finns dock 
enligt Hinsstyrelsens mening inte. 

JO intar en niirmast avvisande hållning. JO framhåller bl. a. att risk finns 
för att det i dagens liige utbredda systemet med Hinsstyrelsetjiinstemiin som 
extrakniickande taxeringsniimndsordförande kommer all fortsiitta så liinge 
det r:'tder brist p:'t annan viilutbildad personal. JO kan inte mot denna 
bakgrund finna att man kan rekrytera kommunala deklarationsuppriittare i 
någon niimnvärcl utsträckning bland skattemyndigheternas personal. De 
komplicerade jävsförhållandena och allmiinhetens sv:'trighet att skilja mellan 
olika funktioner hos skattemyndigheternas tjiinstemiin talar enligt JO ocks:'t 
mot att dessa hjiilper till med upprättandet av deklarationer. Den personal 
som behövs hiirför måste enligt JO sökas på annat håll. 

Liins.wyrelse11 i Kalmar län anser att man bör undvika jiivssituationer och 
elen misstro mot tjiinstemännens myndighetsutövning som kan uppkomma 
om en tjiinsteman kan upptriida både som deklarationsuppriittare och 
granskare eller processförare. Enligt liinsstyrelsens bedömning iir utred
ningens förslag i denna del oWmpligt. Personalfrågan för de kommunala 
deklarationsbyråerna bör kunna lösas genom att kommunanstmlda får delta i 
utbildningen av taxeringsfunktionärer, och genom att byderna inhiimtar räd 
och upplysningar frän tjiinstemiin på Wnsstyrclse och lokal skattemyndig
het. 

Liknande synpunkter förs fram av länss(rrc/serna i Bleki11gc Örehro och 
I "iis1111a11/a11cls län. Sistniir1rnda liinsstyrelse anser att byråernas personal 

Himpligen kan rekryteras från nuvarande kår av fritidstaxerare. 
Uinss1yre/Sl'll i GOi/ands län avstyrker förslaget att skattemyndigheternas 

tjlinstcmiin mot ersiittning skall kunna bitriida kommunerna. En sådan 
ordning strider enligt liinsstyrelsen mot nuvarande bestlimmelser i 48 ~ 
liinsstyrelseinstruktionen och 26 ~ instruktionen för lokal skattemynclighet 
enligt vilka tjiinstem~in vid bl. a. skatteavdelning och lokal skattemyndighet 
inte mot erslittning fär liimna skattskyldig inom liinet resp. fögderiet biträde 
med upprlittande av deklaration eller annat bitriide i skatte- eller uppbörds-
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fråga. Länsstyrelsen anser att utredningen inte anfört tillräckligt biirande skiil 
för att med bibehållna krav på bl. a. riittssäkerhet avskaffa de niimnda 

instruktionsvis meddelade IOrbuden. 
J\ v samma uppfattning iir länssryrcf\rn i Norrborrcns län som dock möjligen 

kan tänka sig en undantagsbestämmelse till dess kommunanställd personal 
rätt erforderlig utbildning. 

Länssryrclscma i Uppsala. ÖsrN,i:örlands. Kronobergs och Hallands län 

liksom Föreningen Sl'l'rigcs.fiigdl'l'iriänstcmän och åtskilliga lokala ska11emy11-
dighcrrr hör också till de som avstyrker förslaget om att personal från 
skallemyndigheterna skall tjiinstgöra på kommunala deklarationsbyråer. 

Några remissinstanser iir tveksamma till om förslaget om kommunala 

deklarationsbyråer över huvud taget kan eller bör genomföras. I lit hör bl. a. 
länss~rrclscn i Görrho1gs och Bolws län som finner att förslaget knappast iir 

genomförbart. Länssryrd\'l'll i Srockholms län ifrågasätter det Wmpliga i att 
kommunerna utsträcker sin service till detta område. 

Även Lamhrukamas skarredclrgarion intar en avvisande hållning till 
förslaget. Delegationen finner det olämpligt att tjiinstemän vid skattemyn
digheterna uppriittar deklarationer ät allmänheten vare sig det sker i tjiinsten 
eller i kommunal regi. Delegationen framhåller vidare att en viktig sida av 
deklarationshjiilpen iir att stl1 till tjiinst med att besvara ifrågasatta avvikelser 
och med att föra besviir. Seriösa deklarationsbyråer liimnar sjiilvfallet denna 
hjiilp. for att de kommunala byråerna skall fungera tillfredsställande måste 
även de lämna sådan hjiilp. Delegationen finner utredningens konstaterande 
att de kommunala deklarationsbyr{1erna inte "skall svara för eventuella 
skattetifögg och förseningsavgilier" anmärkningsvärt. Sjiilvfallet skall en 
kommunal deklarationsbyrå ha precis samma ansvar som alla andra dekla
rationsmedhjälpare. Enligt delegationen går det knappast att undvika att en 
deklarationsbyrå av en eller annan orsak förorsakar fel som kan resultera i 
skattetilliigg. Sker detta måste det åligga byrån alt utge skadestånd till den 
skattskyldige så att denne inte drabbas ekonomiskt av det uppkomna 
felet. 

Även TOR anser att utredningen något fättvindigt avflirdat diskussionen 
om den kommunala deklarationsbyråns ansvar för eventuella skaltetilliigg 
och förseningsavgifter. Frågan om medhjiilparansvar kompliceras av att en 
kommunal deklarationsbyrå torde få en viss officiell prägel. Om dessutom 
skattemyndigheternas tjänstemiin kommer att upptriida i rollen av medhjäl
pare vid upprättande av sjiilvdeklarationer på de kommunala byråerna, är det 
enligt TOR synnerligen angeliiget att frågan om medhj;ilparansvar till fullo· 
klargörs. TOR har ingen klar uppfattning i ansvarsfrågan men anser att den 
måste utredas närmare innan klartecken ges till inriittandet av kommunala 

deklara tionsby råer. 
Några remissinstanser för fram förslag till alternativa lösningar. Länssry

relsrn i A'or1f!arbrrgs län för fram tanken på att kommunala konsulenttjänster 
- med statsbidrag - inriittas på orter diir det finns ett uttalat behov av 
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ekonomisk rädgivning m. m. till niiringsidkare. 
USS påpekar att ett s:itt att erbjuda de skattskyldiga deklarationshjälp 

genom det allmiinnas försorg är att \åta detta administrativt ske inom den 
statliga riittshjiilpens ram. För att en sådan verksamhet inte skall bli alltför 
kostnadskrävande bör man enligt USS försöksvis till vissa allmiinna advo
katbyråer knyta personal med samma grundutbildning som ges blivande 
ordförande i taxeringsniimnd. Den slutliga lösningen bör anstå till dess 
erfarenheter från en sådan försöksverksamhet har analyserats nlirmare. 
Informationsbehovet - upplysningar och råd i enklare skattefrågor - bör 
enligt USS i första hand kunna tiickas av fögderiernas personal. LISS 

ifrågasiitter dock om inte taxeringsniimnderna på sikt bör få någon form av 
kansli med fast anstiilld kontorspersonaL som både betjiinar niimnderna inom 
ett visst område och informerar a\lmiinheten. 

11 Föredraganden 

I I. I Inledning 

Regeringen uppdrog i januari 1973 åt statskontoret och riksskatteverket 
tRSVl att gemensamt utreda vissa frågor rörande taxeringen i första instans. 
En arbetsgrupp inom de båda iimbetsverken - RS-utredningen - avgav i maj 
1974 en rapport om rationalisering av skatteadministrationen. Rapporten 

lades till grund för proposition ( 1975:87) i ämnet. 
Riksdagen drog genom beslut med anledning av propositionen upp 

riktlinjerna för en ny taxeringsorganisation i första instans (Sk U 1975:31. rskr 
1975:229!. Beslutet innebiir bl. a. att samtliga deklarationer skall gransk<L~ och 
föredras inför taxeringsniimnd av tjiinstemän vid liinsstyrelse eller lokal 
skattemyndighet. Tyngdpunkten i granskningsarbetet liiggs på granskning av 
rörelsedeklarationer och andra mer komplicerade deklarationer. Taxerings
nlimndens beslutsunderlag rörande dessa deklarationer skal\ förbättras 
genom en ökad revisionsverksamhet. Vidare llirliings taxeringspcrioden 
fr. o. m. den 30 juni t. o. m. den 30 november. Lekmannainflytandet vid 

taxeringen forstiirks genom att antalet förtroendevalda ledamöter ökas, 
mandatperioden förl~ings och niimndens beslutsområdc utvidgas att iiven 
omfatta bl. a. iirenden om skattetilliigg. Även myndigheternas information 
och service till allmänheten i skattefr[1gor skall utvidgas. 

Pt1 grundval av förslag i prop. 1975:87 beslutade 1975 ltrs riksdag ocksä om 
riktlinjer för granskningsorganisationen hos lokal skattemyndighet och 

liinssty rclse. 
Under 1975 ars riksmöte beslutade riksdagen dessutom om ett nytt system 

för ADB inom folkbokforing och beskattning lprop. 1975:57, SkU 1975:32. 
rskr 1975:230>. Det nya systemet innebiir bl. a. att skatteadministrationen 
eftdtiviseras genom ett viil utbyggt ADB-stöd som underlag för granskning 
och taxering. 
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RSV och statskontoret har sedan 1975 ärs principbeslut ronsatt förbere
delsearbetet flir den nya organisationen. Arbetet bedrivs inom ramen för det 
s. k. RS-projektet med personal från de niimnda båda myndigheterna och frän 
Hinsstyrclser och lokala skattemyndigheter. 

RS-projektct li fortsiittningen kallat utredningen) har successivt redovisat 
preciserade förslag till regeringen i de frågor som omfattades av 1975 års 
principbeslut. Jag har tidigare liimnat en redogörelse för dessa förslag och for 
statsmakternas beslut med anledning hiirav. Jag kommer också att i det 
föl,iande redogöra för besluten i den mån de har betydelse for de förslag som 
jag liigger fram. Jag skall hiir endast erinra om att riksdagen beslutat om 
principerna för arbetsfördelningen mellan Hinsstyrelse och lokal skattemyn
dighet samt om organisationen av dessa myndigheter. Vidare har genomför
andet av elen nya organisationen förberetts genom anställning av personal. 

Det bör slutligen i detta sammanhang niimnas att riksdagen vid 1976/77 års 
riksmöte beslutat att elen nya organisationen skall triida i kraft fr. o. m. 1979 
års taxering. 

De förslag som ,iag avser att lägga fram i det följande giiller i huvudsak 
författningsregleringen av den nya taxeringsorganisationen. Förslagen 
grundar sig i huvudsak på utredningens tre delrapporter angående taxerings
arbetet i första instans. Författningsförslagen gäller bl. a. organisationen av 

· granskningsarbetet och taxeringen i första instans. Bl. a. föreslås regler för 
tjiinstemannamedverkan vid taxeringen samt för arbets- och ans
varsfördelningen inom skatteadministrationen. Vidare föreslås iindringar i 
fråga om taxeringsniimndernas organisation och verksamhet samt i fråga om 
val av ledamöter m. m. 

Som jag tidigare har påpekat tar jag i detta sammanhang däremot inte upp 
utredningens förslag i fråga om skattetillägg. förseningsavgift och dödsbos 
befrielse från skatt samt de därmed sammanhiingande frägorna om bl. a. 
!Ungdföring av taxeringsniimndens beslut. Jag tar inte heller nu upp 
utredningens förslag att taxeringsnämnden i hemortskommunen skall 
verkställa taxering av den skattskyldiges förvärvskiillor i annan kommun. 
Till dessa frågor återkommer jag i ett senare sammanhang. 

Jag behandlar i det följande de olika delfrågorna var för sig. Jag skall dock 
först beröra en principiell fråga rörande författningsregleringen. 

Den reform av taxeringen i rörsta instans som forestår iir av genomgripande 

natur. Såviil skattemyndigheterna som taxeringsniimnderna organiseras om. 
Samtidigt viintar nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder i den nya organisa
tionen. Omfattande Undringar sker av reglerna pil i stort sett hela taxerings
lagens omräde. 

Det finns helt naturligt mänga arbetsmoment och rutiner som inte har 

kunnat prövas i fi.irdg. Först niir refonnen har varit i kral't en tid vet man 

effekterna av dem. Det kan då bli nödviindigt att göra justeringar i 
organisationen av taxeringsarbetet. Modifieringar i organisationen kan ocks.'1 
bli nödviindiga med hiinsyn till t. ex. iindringar i den materiella skattelag-
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stiftningen. 
Organisationen av granskningen och taxeringen måste diirför vara flexibel 

så att den snabbt och smidigt kan an1xL~S<L~ till nya eller [indradc förutsiitt
ningar. Det måste också finnas utrymme för att ta hänsyn till de speciella 
förhållanden som råder inom olika fögderier och liin. Den flexibilitet som 
sålunda bör k[inncteckna den nya organisationen måste också avspeglas i 
författningsrcglcringcn av denna. Man bör alltså inte i lagtexten i detalj låsa 
organisationsformerna. lluvudprincipcn bör i stället vara att lagtexten anger 
vissa ramar som myndigheterna har att arbeta inom. Det får sedan ankomma 

på den som har ansvaret för verksamheten. i första hand skattechefen, att ge 
närmare anvisningar mr hur arbetet skall bedrivas. 

Utredningen har i viss utstriickning beaktat dessa synpunkter vid utform
ningen av sitt författni ngsflirslag rörande organ isationcn. Jag anser emellertid 
att det iir liimpligt att på vissa punkter gå liingrc på denna viig iin vad 

utredningen har gjort. 
Vad jag nu har sagt hiingerocksä samman med en annan sak. F. n. regleras 

de organisatoriska frågorna i stor utstriickning i taxcringslagen ( 1956:623>. TL. 
Det gäller iiven rent administrativa frågor. föreskrifter av detta slag hör enligt 
1974 års regeringsform till regeringens primära normgivningsområde. De 

brukar i regel tas in i myndighctsinstruktion eller annan rcgeringsförfattning. 
Det är enligt min mening lämpligt att i förevarande lagstiftningsarbete söka 
flytta ut en del av dessa föreskrifter ur TL. I den mån det behövs för att ge 
stadga åt organisationen bör de utflyttade föreskrifterna tas in i taxerings
kungörelsen (1957:513). TK. I övrigt bör det enligt vad jag nyss har sagt 
ankomma på myndigheterna att efter regeringens bemyndigande ge närmare 
föreskrifter om arbetsformerna. Med en sådan ordning blir det lättare att 
tillgodose behovet av flexibilitet i organisationen. Man vinner också elen 
fördelen att TL:s regelkomplex blir mera överskådligt. 

När det gäller regleringen i TL vill jag slutligen framhålla att jag i detta 
sammanhang begränsar mina förslag till inkomst- och förmögenhetstax
eringen. Jag avser att senare återkomma med förslag till de ändringar av 
reglerna om fastighetstaxering. som aktualiseras av vad jag hiir föreslår. 

11.2 Taxeringsorganisationen 

11 . .l. J Allmiilll 

Den nuvarande taxeringsorganisationen i första instans bygger till stor del 
på lekmannamedverkan. Taxeringsbesluten fatta~ sålunda av en lekmanna
nämnd, taxeringsniimnden. Men iiven gransknings- och utredningsarhetet 
ombesörjs i regel av lckmlin. I det stora flertalet nämnder ankommer det på 
taxeringsnämndens ordförande att sköta detta arbete med biträde av ett 
kronoombud. också han lekman. En annan sak iir att ordförandena och 
kronoombuden ofta iir anstiillda inom taxeringsorganisationen och har 
uppdragen som bisyssla. 
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Den år 1975 beslutade omorganisationen av taxeringen i första instans 

innebiir i princip att lekmannamedverkan skall behållas och förstärkas såvitt 

giiller själva beslutsfattandet. Taxeringsbesluten skall sålunda även i fonsätt

ningen fattw; av en av lekmän bestående taxeringsnämnd. Däremot skall 

gransknings- och utredningsarbetet generellt övenas av tjänstemän hos lokal 

skattemyndighet och länsstyrelse. 

Innan jag går in på de forfattningsändringar som enligt utredningen bör 

vidtas får att genomfåra elen nya organisationen skall jag mot bakgrund av 

nuvarande ordning erinra om huvuddragen av redan fattade principbeslut på 

området. 

I elen nuvarande organisationen skiljer man på två huvudtyper av 

taxeringsnämnd, nämligen lokal och särskild nämnd. 

Lokal nämnd taxerar alla skattskyldiga inom ett visst geografiskt område. 

lokalt taxeringsdistrikt, i den mån dessa inte har rörts över till särskilda 

taxeringsclistrikt. Det är i huvudsak löntagare och andra fysiska personer med 

okomplicerade inkomstförhållanden som taxeras av lokal nämnd. 

Särskild nämnd finns av två slag. I varje fögderi skall sålunda finnas minst 

ett siirskilt taxeringsclistrikt, inom vilket särskild nämnd Is. k. rörelsenämnd) 

taxerar bl. a. fysiska personer med mera invecklade inkomstrorhållanclen. I 

varje län skall vidare finnas minst ett särskilt taxeringsclistrikt inom vilket 

siirskilcl taxeringsnämnd (s. k. bolagsnämncl) taxerar bl. a. aktiebolag och 

föreningar. 

Det finns f. n. drygt 5 000 nämnder, varav ca 900 är särskilda nämnder. Av 

totalt ca 6,2 milj. skattskyldiga med taxerad inkomst behandlas ca I ,I milj. i 

särskild nämnd. 

Arbetet med att bereda och föredra taxeringsärenclena ankommer f. n. i 

princip på ordföranden i niimnden. Han biträds dock i detta arbete av 

taxcringsinspektör eller kronoombud. Taxcr:ngsinspcktör, som är tjäns

teman vid liinsstyrelsen, skall alltid förordnas får rörelsenämnd och får 

dessutom förordna-; för bolagsnämnd. Kronoombud skall förordnas för lokal 

nämnd samt for bolagsnämnd som inte biträds av taxeringsinspektör. F. n. 

brukar drygt 500 tjänstemän medverka i taxeringsarbetet som taxeringsin

spektörer. 

Lokal skattemyndighet ombesörjer bl. a. sortering och viss komplettering 

av deklarationerna och sköter också en del expeditionella göromål. 

Skattefrågor handläggs hos länsstyrelsen på skatteavdelningen eller, i 

Stockholms Hin. taxeringsavclclningen. Avdelningen iir normalt uppdelad på 

lem enheter, taxeringsenheten, revisionsenheten, mervärcleskatteenheten, 

uppbörclsenheten och dataenheten. Avdelningen leds av ett Hinsråcl. Denne 

är också skattechef enligt TL. Skattechefen bevakar det allmiinnas rätt i 

taxeringsfrågor och verkar för att taxeringarna blir likformiga och rättvisa 

inom länet. Länsstyrelsen har att vaka över att taxeringsarbetet i första 

instans inom länet ordnas och bedrivs iindarnålsenligt. 

Enligt 1975 års principbeslut skal I granskningsclelen av det årliga taxerings-

12 Riksdat:c11 1977/78. I sam!. Nr 181 
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arbetet generellt föras över till tjänstemän hos lokal skattemyndighet och 

liinsstyrelse. Granskare skall dock inte förordnas för viss nämnd utan 

myndigheterna som sådana skall åläggas att biträda med granskning och 

föredragning av deklarationerna. Granskningsarbetet hos myndigheterna 

skall bedrivas i grupper som betjänar nera olika nämnder. 

I fråga om fördelningen av deklarationsmaterialet mellan länsstyrelse och 

lokal skattemyndighet gäller enligt principbeslutet att svårkontrollerade 

deklarationer - bl. a. deklarationer från fåmansbolag och deras delägare -

skall granskas hos länsstyrelsen, medan övriga skall granskas hos lokal 

skattemyndighet. 

Niir det gäller taxeringsnämnderna innebär principbeslutet att särskilda 

taxeringsniimnder skall behållas för de svårare deklarationerna. Med hänsyn 

till bl. a. förHingningen av taxeringsperioden och mandatperioden för nämnd

ledamöterna skall dock de lokala nämnderna i den nya organisationen 

handlägga en del av de deklarationer som f. n. behandlas i särskild nämnd. 

Det totala antalet nämnder bör enligt principbeslutet kunna minskas till 

mellan 2 000 och 3 000. 

Vidare skall enligt principbeslutet skattechefen vara den som leder och styr 

taxeringsarbetet i länet. 

Utredningens förslag i de nu berörda avseendena innebär i princip 

följande. 

Fördelningen av granskningsarbetet mellan länsstyrelse och lokal skatte

myndighet skall ske så att aktiebolag. föreningar m. n. skattskyldiga i de s. k. 

B- och C-liingderna, delägare i fåmansbolag och deras familjer samt högst 

75 000 övriga svårkontrollerade granskas hos ninsstyrelscn. Övriga granskas 

hos lokal skattemyndighet. Det innebär enligt utredningens beräkningar att 

drygt en halv miljon deklarationer kommer att granskas regionalt. 

Fördelningen av wxeringsarbr1r1 mellan lokal och särskild nlimnd skall ske 

så att skattskyldiga i de s. k. B- och C-längderna, delägare i fåmansbolag och 

deras familjer samt andra skattskyldiga, vilkas inkomst!Orhållanden är av 

"särskilt invecklad beskaffenhet", taxeras av särskild nämnd. Endast en typ 

av särskild nämnd skall finnas. Fördelningsprinciperna innebär enligt 

utredningen att lokal nämnd i den nya organisationen beslutar i fråga om 

huvuddelen av de rörelseidkare. handclsresande m. n. som f. n. taxeras i 

rörelseniimnd. Det slutliga antalet taxeringsnämnder i den nya organisa

tionen anser sig utredningen inte ha anledning att ange utan IOreslår att 

länsstyrelserna får frihet att bestämma antalet nämnder med hänsyn till den 

minskning som riksdagen har uttalat sig for. 
Det samlade ansmrer .fiir den årliga taxeringen läggs på skattechefen. 

Länsstyrelsen befrias sålunda från det formella ansvaret att vaka över att 

taxeringsarbetet i första instans ordnas och bedrivs iindamålscnligt. Länssty

relsernas skatteavdelningar organiseras om och de nya arbetsuppgifterna vid 

den årliga taxeringen läggs på en omorganiserad taxeringsenhet. Den 

nuvarande taxeringsenhetcns besvärsiirenden nyttas till en ny enhet som 
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kallas bcsvärsenhet. 

De för projektet ansvariga myndigheterna, RSV och statskontoret, tar inte 
ställning till totalramen för den framtida bemanninKen av den nya gransk
ningsorganisationen utan föreslår att frågan avgörs i samband med länssty
relsernas och de lokala skattemyndigheternas anslagsframstiillningar. Utred
ningen beriiknar emellertid totalbehovet till 2 371 tjiinster varav ca I 560 
utgör nettoökning. 

Remissinstanserna har i huvudsak godtagit förslagen utom på en punkt. 
Många remissinstanser motsätter sig sålunda förslaget att endast skattskyl
diga med "särskilt" invecklade inkomstförhållanden skall kunna hänföras till 
siirskild niimnd. En sådan ordning skulle enligt många remissinstansers 
uppfattning utesluta möjligheten att inriitta särskild nämnd för sådana 
deklarationer som skall granskas av lokal skattemyndighet. 

Riksdagen har vid 1976177 års riksmöte beslutat (prop. 1976177: 100 bil. 18. 
CU 1976177: 13, rskr 1976177: 164) att de av utredningen förordade princi
perna rörande fördelningen av granskningsarbetet mellan liinsstyrelse och 
lokal skattemyndighet skall ligga till grund för fördelningen av personal 
mellan myndigheterna. Särskilda förhållanden i något län skall dock kunna 
medföra en annorlunda fördelning av deklarationsgranskningen. Riksdagen 
har samtidigt beslutat att Hinsstyrelsernas skatteavdelningar skall omorgani
seras enligt utredningens förslag. 

Vidare har jag i prop 1976177: 138 redogjort för min principiella instiillning 
till frågan om fördelningen av deklarationsmaterialet mellan lokal och 
särskild nämnd. Jag rramhöll därvid att särskilda taxeringsnämnder bör 
behållas för de svårare deklarationerna men att de lokala nämnderna bör 
kunna avgöra en del av de löntagar-,jordbruks- och rörelsedeklarationer som 
nu handläggs i särskild nämnd. Jag uttalade mig också för att endast en typ av 
särskild niimnd skall finnas och att sådana nämnder bör kunna inriittas iiven 
för deklarationer som granskas hos lokal skattemyndighet. 

I prop. 1976177: 138 berörde jag också vissa frågor angående skattemyn
digheternas medverkan vid taxeringsarbetet. Jag anförde därom bl. a. 
följande. De tjänstemän som skall biträda taxeringsnämnderna avses i stor 
utsträckning arbeta i granskningsgrupper. Varje sådan grupp skall kunna 
biträda flera taxeringsnämnder och fördela sin medverkan på det siitt som 
visar sig liimpligast. Något särskilt förordnande att utföra granskning eller 
vara föredragande bör inte krävas. Dessa arbetsuppgifter följer med tjiinsten 
hos länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. 1 vilken utsträckning och åt 
vilken eller vilka taxeringsnämnder tjänstemännen i det särskilda fallet skall 
lämna sitt biträde iir en organisationsfråga som får lös<L<; i administrativ 

ordning. 
Mina ställningstaganden i prop. 1976177: 138 mynnade ut i förslag till 

ändringar i TL för att möjliggöra en bättre anpassning av taxeringsorganisa
tionen vid 1978 års taxering till den kommande ordningen. Förslagen har 
godtagits av riksdagen !SkU 1976177:49, SFS 1977:416). Ändringarna innebär 
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bl. a. att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer enligt 4 ~sista 

stycket TL tar föreskriva om indelning i taxeringsdistrikt och taxerings

nämnds verksamhetsområde med avvikelse från vad som eljest giiller enligt 

paragrafen. Vidare skall enligt 16 ~ I mom. TL länsstyrelse och lokal 

skattemyndighet medverka i taxeringsnämnds arbete i enlighet med mre

skrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer. Föreskrifter i anslutning till de nya bestämmelserna i 4 ~ sista 

stycket och 16 ~ I mom. har sedermera meddelats i 3 och 6 ~~ TK (SFS 

1977:737 och 1978:22). 
De principer för den nya taxeringsorganisationen som jag har uttalat mig 

för i prop. 1976177: 138 avviker således på en punkt från utredningens !Orslag. 

Enligt min mening bör det således finnw; möjligheter att inriitta siirskilda 

nämnder på lokal nivå. Jag återkommer till frågan om hur jag har tänkt mig 

regleringen i detta avseende (avsnitt 11.2.2). 
När det gäller det totala antalet taxeringsnämnder biträder jag utredningens 

mening att det bör ankomma på länsstyrelserna att med beaktande av 

principbeslutet bestämma hur många nämnder som behövs för att genomföra 

taxeringen på bästa sätt. Hiirvid måste hänsyn tas till en rad olika faktorer 

bl. a. kraven på lekmannaintlytande, lokalkännedom och specialistkompe

tens. Några remissinstanser har framhållit att antalet n1imnder i vart fall inte 

bör siittas lägre än 3 000. Med anledning härav vill jag framhålla att 

principbeslutet självfallet inte får fattas så att den av riksdagen angivna övre 

gränsen för antalet nämnder. 3 000, inte får överskridas. Principbeslut i denna 

del innebär således endast ett riktmärke för distriktsindclningen. En 

minskning jiimfört med f. n. torde följa av bl. a. förliingningcn av taxcrings

perioden, den minskade arhetsbördan för ordföranden och de ökade möjlig

heterna för denne att ensam fatta beslut i vissa iirenden. Först sedan några års 

erfarenhet har vunnits av den nya organisationen kan liimpligt antal nämnder 

niirmare anges. 

Il .l.2 Indelning i taxeringsdisrrikr 111. m. 

Inledning 

Bestämmelser om indelning i taxeringsdistrikt finns i 4 ~ TL. Dliri 

föreskrivs bl. a. följande. 

I varje liin skall det finnas lokala taxeringsdistrikt och särskilda taxerings

distrikt. Lokalt taxeringsdistrikt utgörs av kommun eller del av kommun. 

Två eller tlera kommuner kan sammanföras till ett lokalt distrikt när siirskilda 

sk1il talar för det. För varje lokalt distrikt skall det finnas en lokal 

taxeringsnämnd som verkställer taxering inom distriktet i den mån det inte 

ankommer på annan taxeringsnämnd. 

I varje fögderi skall det finnas minst ett särskilt taxeringsdistrikt. inom 

vilket särskild taxeringsnämnd (s. k. rörelsenämnd eller l'ögderinämnd) 

verkstiiller taxering av fysiska personer. dödsbon och familjestit'telser. vilkas 
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inkomstlorhållanden med hiinsyn till !Orvärvskiillans art eller eljest är mera 
invecklade. 

I varje Hin skall det finnas ett eller flera särskilda taxeringsdistrikt, där 
särskild taxeringsniimnd (s. k. bolagsnämnd eller länsnämnd) verkställer 
taxering av andra skattskyldiga än fysiska personer, dödsbon och familje
stiftelser. Till sådant distrikt skall där så kan ske hlinföras även delägare i 
fåmansföretag och honom närstående person. 

För hela riket skall det finnas minst en gemensam taxeringsniimnd, som 
taxerar bl. a. skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket. 

Fr. o. m. 1978 års taxering giillcr som jag tidigare har nämnt att regeringen 
eller myndighet som regeringen bestiimmer får föreskriva om indelning i 
taxeringsdistrikt och om t<Lxeringsnämnds verksamhetsområde med avvi

kelse från vad som annars följer av 4 ~. 
Uinsstyrelsen bes I utar enligt 5 ~om indelning i taxeringsdistrikt och om de 

siirskilda nämndernas verksamhetsområden. Beslutet skall avse visst 
taxeringsår samt meddelas i fråga om lokala taxeringsdistrikt senast den 30 
september två år före taxeringsåret och i fråga om särskild<! taxeringsdistrikt 
sen<Lst den 30 november året före taxeringsåret. 

Utredningen föreslår att det skall finnas endast en typ av särskild 
taxeringsnämnd. Sådan niimnd skall enligt utredningens förslag till Undring i 
4 ~ besluta om dels andra skattskyldiga iin fysiska personer, dödsbon och 

familjestiftelser, dels fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser vilkas 
inkomstförhållanden iir av "siirskilt" invecklad beskaffenhet. 

F{1mansbolagsdeliigare och dennes familjemedlemmar avses i princip bli 
taxerade av samma niimnd som taxerar företaget. Sådana skatt~kyldiga skall 
således föras till siirskild niimnd iiven om deras inkomstförhållanden inte är 
av särskilt invecklad beskaffenhet. Motsvarande möjlighet skall vidare finnas 
i andra fall av intressegemenskap mellan skattskyldiga, t. ex. i fråga om 
företag och till dessa knutna personal- och pcnsionsstiftelser. Utredmngen 
anger vissa principer för i vilken omfattning granskningen av hiir hcrörda 
kategorier av skattskyldiga skall samordnas till en och samma granskare. 
Tanken är diirvid att dessa principer skall tilliimp<l'> också niir det giiller frågan 
om samordning skall ske vid taxeringen genom att de skattskyldiga hiinfcirs 
till samma nämnd. I fråg<i om fåmansföretag i form av aktiebolag och 
ekonomisk förening föreslås som huvudregel att dcliigarn<L<; och företagets 

deklarationer sa mord n<L5 där företaget har sitt siite. Av praktiska skäl förordas 
att samordningen normalt skall omfatta högst tio deliigare med familjer. I 
fråga om handelsbolag föreslås att deliigarnas deklarationer samordnas 
liinsvis antingen inom ramen fcir branschgranskningen eller till samma 
särskilda niimnd. 

Med hänsyn till att föreskrifter om samordnad taxering i enlighet med vad 
utredningen sålunda har förord<lt skulle bli relativt omständliga förordar 
utredningen att i 4 ~tas in en bestämmelse om att regeringen får föreskriva att 
taxcringsniimnd i annat distrikt iin vad som i övrigt följer av paragrafen skall 
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taxera vissa slag av skattskyldiga. Sådana föreskrifter skall få meddelas om 

det på grund av intressegemenskap mellan skattskyldiga eller av annan 

jiimförlig orsak är av vikt för en tillförlitlig taxering att taxeringar av olika 

skattskyldiga verkställs av samma nämnd. 

I fråga om den geografiska omfattningen av taxeringsdistrikten föreslår 

utredningen ett par förändringar. Bl. a. föreslås att föreskriften om att flera 

kommuner kan sammanslås till ett lokalt taxeringsdistrikt slopas. Vidare 

föreslås att siirskilt taxeringsdistrikt skall få omfatta högst tolv kommuner. 

Förslaget i denna del motiveras med att det bör finnas minst en förtroende

vald ledamot i niimndcn från varje kommun. 

Även vissa redaktionella ändringar föreslås i 4 ~. Bl. a. föreslås att det i 

l'i.irtydligande syfte tas in en mreskrift i 4 ~om att lokala taxeringsdistrikt inte 

får omfatta samma geografiska område. Vidare införs begreppet "det 

gemensamma taxeringsdistriktet" som lagteknisk term. Föreskriften om att 

liinsstyrelsen i Stockholms liin utser gemensam niimnd flyttas från 4 ~till 5 ~. 

Föreskriften om att taxering av gemensam nämnd anses ske på siirskild on 

och i särskilt taxeringsdistrikt ersätts av en föreskrift om att taxering för 

gemensamt kommunalt ändamål anses ske för beskattning i siirskild 

kommun. 

I fråga om 5 ~ föreslår utredningen att beslut om indelning i taxeringsdis

trikt och om de särskilda nämndernas verksamhetsområden skall fattas för 

treårsperioder. Möjlighet skall dock finnas att under treårsperioden besluta 

om nytt taxeringsdistrikt om det är påkallat på grund av ändringar i 

befolkningsunderlaget eller därmed jämförlig grund. 

Allmänna synpunkrN på clisrrikrsinclelningen 

Jag har nyss redogjort för mina ställningstaganden i prop. 1976177: 138 

rörande vissa av utredningens förslag till ändringar i 4 ~.Jag biträder sålunda 

förslaget att det skall finnas endast en typ av särskild nämnd. Däremot anser 

jag i likhet med en stor del av remissinstanserna att utredningens förslag till 

bestiimning av de grupper av skattskyldiga som skall taxeras av särskilda 

nämnder innebär alltför begränsade möjligheter att inrätta sådana nämnder 

för de deklarationer som skall granskas av lokal skattemyndighet. Med 

hänsyn till den stora vikt som remissinstanserna har f1ist vid denna fråga skall 

jag, innan jag närmare redovisar min inställning till utredningens författ

ningsförslag, ta upp några principiella spörsmål som hiinger samman med 

IOrdelningen av deklarationsmaterialet mellan lokal och särskild nämnd. 

Utgångspunkten för mina överväganden är alltså att det skall finnas endast 

en typ av särskild nämnd och att sådan nämnd skall kunna tillföras även 

deklarationer som granskas på lokal nivå. Samtidigt bör enligt vad jag nyss 

har sagt de lokala nämnderna kunna behandla en del av de löntagar-. 

jordbruks- och rörelsedeklarationer som nu handläggs i siirskild nämnd. 

När det först gäller sådana skattskyldiga, som i dagsläget taxeras av de s. k. 
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bolagsniimnderna, råder enighet om att de även i fortsiittningen skall taxeras 

av siirskild nämnd. Det gäller alltså i första hand bolag och föreningar. 
Fåmansbolagsdeliigare med familjer skall i princip också taxeras av siirskild 

niimnd. Tanken är alt sådana skattskyldiga liksom f. n. skall hänföras till 
samma niimnd som taxerar bolaget. Jag biträder dessa förslag. Jag ansluter 
mig också i övrigt i stort sett till de av utredningen förordade principerna för 
samordning av granskningen och taxeringen i fråga om skattskyldiga med 

intressegemenskap på det ekonomiska området. Jag stiiller mig dock tveksam 

till utredningens uttalande att behovet av samordning iir mindre i fråga om 

t. ex. dcliigare i handelsbolag iin i fråga om deliigare i aktiebolag. Enligt min 

mening iir det angeliiget att iiven handelsbolagsdeliigares deklarationer så 

långt möjligt förs samman till en granskare och en taxeringsnämnd. 

Diirigenom skapar man förutsättningar för en likformig taxering. Samtidigt 

undviker man att en skattefråga som iir gemensam för Ocra deliigare blir 
föremål för utredning på olika håll. Jag vill dock framhålla att det i sista hand 

bör ankomma på skattechefen att avgöra hur samordningen liimpligen bör 
ske med hiinsyn till kraven på en effektiv och likformig taxering. 

Nlir det gliller den grupp på 75 000 övriga svårkontrollerade skattskyldiga, 

som enligt principbeslutet skall granskas av tjänstemän hos Wnsstyrelse. är 

också alla överens om att den skall hiinföras till siirskild niimnd. Jag 

instiimmer i denna uppfattning. Genom att det skall finnas endast ett slags 

siirskild niimnd blir det möjligt att till skillnad från vad som giiller i dag låta 
denna grupp av svårkontrollerade fysiska personer taxera-; av samma 

nämnder som taxerar bolagen. 
Det anförda innebär att i princip alla skattskyldiga, som skall granskas hos 

länsstyrelse, skall taxeras av särskild nämnd. Enligt utredningen kan dessa 

skattskyldiga beräknas uppgå till drygt en halv miljon. 

Niir det sedan giillcr sådana skattskyldiga, som skall granskas hos lokal 
skattemyndighet, skall det stora llcrtalct liksom f. n. taxeras av lokal nämnd. 
Hit hör i första hand löntagare. Vidare bör enligt vad jag tidigare har sagt en 

del av de rörelseidkare, jordbrukare och andra fysiska personer med mera 
invecklade inkomstförhållanden. som r. n. taxeras av rörelsenämnder (fög
derinämnder) kunna foras över till lokal niimnd. Frågan om i vilken 
utstriickning detta bör ske är beroende av nera laktorer. 

En betydelsefull raktor iir hur granskningen av dessa kategorier av 

skattskyldiga läggs upp. Det finns som jag tidigare har antytt ett starkt 

organisatoriskt samband mellan granskning och taxering bl. a. genom att den 

som granskar deklarationen i regel också skall föredra den inrör niimn
den. 

Detta samband giir sig siirskilt giillande vid s. k. branschgranskning, som i 

sin renodlade form inncbiir att en taxcringsfunktioniir ensam ombesörjer 

granskningen inom !. ex. ett fögderi av alla skattskyldiga som hör till en viss 

bransch. Eftersom taxcringsfunktioniircrna enligt nuvarande ordning iir 

forordnade att bitriida en viss taxeringsniimnd. för en s<ldan branschgransk-
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ning automatiskt med sig att iiven taxeringen av de ifrågavarande skattskyl

diga hålls samman inom ramen for en s. k. bransl:hniimnd. Hiirigenom hlir 

det möjligt att ta till vara och utvel:kla spel: id la kunskaper om bransl:hen hos 

såväl granskare som nämndledamöter. Vidare främjas likformigheten vid 

taxeringen. 

Utredningen förordar att man skall bedriva branschgranskning på lokal 

nivå även i den nya organisationen. Som jag tidigare har antytt ger projektets 

förslag däremot i princip inte utrymme för siirskilda niimnder på lokal nivå. 

Enliet utredningens uppfattning bör taxeringen av de skattskyldiga som 

"branschgranskats" kunna ske i lokala nämnder. Med en sådan ordning kan 

man som utredningen ser det kombinera fördelarna med å ena sidan 

branschgranskning och å andra sidan lokalkännedom. 

Jag delar i och for sig utredningens mening att man så långt som möjligt bör 

ta tillvara lokalkännedomen vid taxeringen. Men det iir Ol:kså viktigt att man 

organiserar taxeringen så att kravet på likformighet tillgodoses på hiista 

möjliga siill. 

Utredningens förslag om branschgranskning är ett steg i denna riktning. 

Enligt min mening bör man emellertid gå ett steg längre och behålla den 

ordning som innebär att branschgranskningen kombineras med taxering i en 

särskild branschniimnd. Endast därigenom skapar man garantier rör att den 

likformighet i behandlingen som branschgranskningen syfiar till också slår 

igenom vid taxeringen. Även andra skäl talar !Or denna ordning. Ett exempel 

rår belysa detta. 

I ett fögderi av normalstorlek (ca 40 000 skattskyldiga) skall det enligt 

gällande bemanningsplaner i regel linnas 7 deklarationsgranskare. Jag bortser 

här från de assistenter som i huvudsak endast skall granska löntagardekla

rationer. Antalet lokala nämnder kan berliknas uppgå till ca 15-20. Det 

innebär att varje granskare kommer att få bitriida åtminstone 2-3 lokala 

niimnder även om deklarationsmaterialet fördelas på granskarna uteslutande 

efter geogralisk grund. Om man i stiillet avdelar en av dessa granskare för att 

granska samtliga skattskyldiga inom vissa branscher inom fögderiet och 

samtidigt låter taxeringen av dessa skattskyldiga ligga kvar hos de lokala 

nlimnderna, kan granskarens föredragningsskyldighet komma att omfatta 

samtliga lokala nämnder i fögderiet. Dessutom får de övriga granskarna ett 

större antal nämnder på sin lott. 

Enligt min mening bör man inte acceptera en ordning som inneblir att en 

granskare får biträda ett tiotal olika nämnder. De kategorier av skattskyldiga 

vars deklarationer görs till föremål för branschgranskning bör cHirlOr i regel 

också hänlöras till särskild nämnd. 

Detta innebär i sin tur att man till branschgranskning bör hiinföra endast 

sådana kategorier av skattskyldiga i fråga om vilka fördelarna med denna 

form av granskning tar över de fOrdclar som man kan vinna genom att 

taxeringen sköts av de lokala nämnderna. Enligt min mening bör taxering i de 

lokala nämnderna liimpa sig viil i fråga om en stor del av jordbruken och 
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många av de mindre rörelserna. 
De organisationsgrundande faktorer som jag hiir har berört talar enligt min 

mening får att en rätt stor tid av de skattskyldiga som skall granskas av lokal 
skattemyndighet och som f. n. taxeras av s. k. rörelsenämnder även i 

fortsättningen bör taxeras av siirskilda nämnder. 
En annan betydelsefull faktor när det giiller att besfämma fördelningen av 

deklarationsmaterialet mellan lokal och siirskild nämnd iir möjligheterna att 

rekrytera lämpliga taxeringsnämndsordll:irande. Som jag framhöll i prop. 

1976177: 138 iir det erfarenhetsmässigt svårt att få ordförande med tillriickliga 

kunskaper till niimnder som handlägger många olika slags komplicerade 

deklarationer. Även denna omstiindighet talar sålunda för att man bör ha 

möjlighet att låta särskilda niimnder ombesörja taxeringen av sådana 

skattskyldiga som skall granskas av lokal skattemyndighet. 

Fiirfättningsffgleringen 

Mot bakgrund av det anförda bör man inte i lag tex ten skiirpa de nuvarande 

kraven för att skattskyldig skall fä hiinforas till särskild nämnd. Vid 

utformningen av lagtexten bör man vidare enligt vad jag tidigare har sagt 

lämna rätt stort utrymme for skattechefen att bestiimma om den närmare 

fördelningen av deklarationsmaterialet mellan lokal och siirskild nämnd. I TL 

bör endast huvudprinciperna anges. Den ytterligare reglering som behövs bör 

ske i TK. 
Jag föreslår att det i 4 ~ TL anges att i särskilt taxeringsdistrikt skall taxeras 

fysiska personer, dödsbon och familjestillelser, vilkas inkomstförhållanden 

iir mera invecklade, samt andra skattskyldiga iin fysiska personer, dödsbon 
och familjestiftelser. Vidare föreslås en kompletterande föreskrifi om att till 
siirskilt taxeringsdistrikt får hiinfiiras iiven annan skallskyldig om det iir 
påkallat med hiinsyn till taxeringsarhetet. 

förslaget innebiir i stort sett att de nuvarande reglerna om verksamhets

områdena för rörelseniimnd resp. bolagsniimnd har fogats samman till en 
reglering av de nya särskilda niimndernas verksamhetsområden. Komplet

teringsregeln avses i första hand ersätta elen nuvarande foreskriften om att 

fåmansbolagsdeliigare m. fl. skall hiinföras till bolagsdistrikt. Regeln ger 
emellertid också uttryck för att man till siirskilda taxeringsdistrikt kan 

hänföra t. ex. en rörelseidkare, som hör till en branschgranskad kategori, även 

om hans inkomstförhållanden inte iir "mera invecklade'·. Jag vill också 

framhålla att regleringen även ger utrymme för att till en och samma siirskilda 

nämnd hänföra såviil skattskyldiga som granskas hos lokal skattemyndighet 
som skattskyldiga som granskas hos liinsstyrelse. Enligt min mening kan en 

sådan ordning ibland vara liimplig för att friimja en likformig taxering av 

rörelseidkare med olika verksamhetsformer. 

I fråga om utredningens övriga förslag till Undringar i 4 ~ansluter jag mig 

till förslaget att slopa föreskriften om att Oera kommuner kan sammanslås till 
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ett lokalt taxeringsdistrikt. Jag bitrtider också i huvudsak förslagen till 
redaktionella iindringar i paragrafen och föreslår iiven för egen del några 
förtydliganden i denna. Nägon föreskrift om att lokala taxeringsdistriktet inte 
rnr omfatta samma geografiska område behövs dock enligt min mening inte. 1 
sak har jag pä en punkt en avvikande mening. Det gäller förslaget att siirskilt 
taxeringsdistrikt skall fä omfatta högst tolv kommuner. Förslaget berör direkt 
fyra liin och har mött kritik från liinsstyrclserna i tre av dessa liin. Man 
framhäller bl. a. att om förslaget genomförs skulle det inte llingre vara möjligt 

att läta samma nämnd som taxerar ett fåmansbolag iiven taxera bolagets 
samtliga deliigare inom liinet. Det skulle vidare inte vara möjligt att inrätta 
branschniimnder eller andra specialniimnder som omfattar hela liinet. Jag 
delar länsstyrelsernas uppfattning att nackdelarna med utredningens förslag 
tar över vad man vinner genom det i form av lokal förankring hos nämnden i 
samtliga berörda kommuner. Förslaget bör således enligt min mening inte 

genomföras. Jag avser att i ett senare avsnitt närmare redogöra för min 
inställning till frågan om valet av rörtroendeledamöter till taxeringsnämn

derna. 
Även utredningens förslag till ändring i 5 ~ har anknytning till frågan om 

val av ledamöter. Förslaget att distriktsindclningen i princip skall gälla för 
treårsperioder motivera~ sålunda av all valperioden för nämndledamöterna 
föresläs förliingd från ett till tre år. Som jag nyss har niimnt återkommer jag till 
val frågorna. Men jag kan redan nu förutskicka attjag anser att den föreslagna 
förHingningen av valperioden bör genomföras i enlighet med 1975 års 
principbeslut. Med hiinsyn härtill ansluter jag mig också till förslaget att 
clistriktsindelningcn i p~incip bör gii\\a för trcärsperioder. 

I likhet med några remissinstanser anser jag emellertid att det bör linnas 
större möjligheter att ändra indelningen under perioden iin vad utredningen 
har föreslagit. Det är visserligen, som utredningen har påpekat, önskvärt att 
de väljande organen rår en viss garanti för att den organisation de väljer 
ledamöter till också består under mandatperioden. Men samtidigt iir det 
angeläget att man inte avhänder sig möjligheterna att ändra en organisation 
som visar sig vara mindre ändamålsenlig. Jag kan därför inte förorda 
utredningens lösning, som i huvudsak innebär att organisationen under den 

löpande perioden kan ändras endast såtillvida att nytt taxeringsdistrikt får 
inriittas om det är påkallat med hänsyn till lindringar i befolkningsunderlaget 
eller diirmed jämförlig grund. Dessa förutsiittningar synes i första hand ha 
utformats med tanke på de lokala taxeringsdistrikten. I fråga om dessa distrikt 
torde också behovet av ändringar i huvudsak begränsa sig till fall som täcks av 
det föreslagna undantaget. Ändringar i distriktsindelningen torde emellertid 
oftare komma att aktualiseras i fråga om de siirskilda distrikten. En ändring i 
fräga om uppläggningen eller inriktningen av granskningen kan sälunda 
ibland från samordningssynpunkt förutsiitta att nya siirskilda niimnder 
inriittas eller att redan befintliga nämnders verksamhetsområden justeras. 
Kan lindringen i fräga om granskningen inte lämpligen anstä till trcårsperio-
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dens utgång måste även lindringen i fråga om de särskilda niimndcrna tillåtas 

ske även under perioden, om man skall kunna förverkliga målsättningen alt 

den nya taxeringsorganisationen skall vara smidig. 

Jag föreslår mot c.lenna bakgrund alt ändring i fråga om distrikt och 

niimnder får företas under perioden, om siirskilda skäl talar för det. Därvid bör 

om möjligt tillses att en särskild nämnds verksamhetsområde inte ändras så 

att man väsentligen rubbar de förutsiiltningar som har gällt för valet. Jag 

återkommer till denna fråga. 

Jag föreslårockså en lagteknisk ändring i 5 *i fråga om rätten att besluta om 

distriktsindelning. Sådana beslut är att anse som normbeslut och skall ges i 

författnings form. Det innebiir enligt regeringsformen att beslutanderiitten 

inte kan delegeras till länsstyrelsen direkt i TL. Jag föreslår att i 5 * anges all 

regeringen eller myndighet som regeringen besliimmer beslutar om indelning 

i taxeringsdistrikt, om niimndernas verksamhetsområden och av antalet 

gemensamma nämnder. 

I I .2 .3 Taxeringsnämndens ledamöter 

Inledning 

Regler om förordnande av ordförande resp. val av övriga ledamöter i 

taxeringsnämnd, valbarhets- och behörighetsvillkor samt avsiigclsegrunder 

m. m. finns f. n. i 6, 13 och 14 ~* TL. Från redaktionell synpunkt är det enligt 

min mening lämpligt att i detta sammanhang föra samman regleringen i dessa 

avseenden till fem på varandra följande paragrafer, 6-lO *~·Jag avser att i det 

följande behandla de olika delfrågorna var för sig och därvid ange hur jag har 

tänkt mig regleringen. 

Afandatperiod.för <m(föranden m. m. 

F. n. gäller att ordförande i taxeringsnämnd förordnas av länsstyrelsen 

senast den 30 november året före taxeringsåret (6 * I mom.). Förordnandet 

meddelas således för ett år i sänder. 

Utredningen anser att mandatperioden för taxeringsnämndens ordförande 

bör vara densamma som för övriga ledamöter och föreslår sålunda att 

mandatperioden för ordföranden förlängs från ett till tre år. Vidare föreslås att 

länsstyrelsen får möjlighet att utse ersättare för ordförande då denne på grund 

av semester eller sjukdom är förhindrad att hålla sammanträde. 

De remissinstanser som har yttrat sig i frågan om mandatperioden för 

ordföranden avstyrker eller ställer sig tveksamma till att denna förlängs. 

Förslaget att länsstyrelsen vid förfall för ordföranden skall ha rätt att förordna 

ersättare för denne liimnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Flera 

remissinstanser förordar dock all man löser frågan om ersättare på annat sätt. 

Några instanser förordar att ersättare för samtliga nämnder förordnas för hela 



Prop. 1977178:181 188 

wxeringsperioden samtidigt som ordförande utses. Fn del av dessa instanser 
rörespräkar att man inte förordnar en personlig ersiittare 11.ir varje ordförande 
utan i sUillet utser några ersiittare för ordförandena i ett större antal niimnder. 
Från ett par håll föreslå~ att taxeringsniimnden inom sig utser ledamot att föra 
ordet vid förfall för ordföranden. 

De instanser som Ur kritiska mot förslaget att mandatperioden för 
ordföranden skall vara tre år pekar bl. a. på de svärigheter en sådan 
bestiimmelse skulle få för rekryteringen. Man menar att mänga kommer att 
tveka inför att binda sig för ell så långvarigt uppdrag. Jag delar denna 
uppfattning. Under i vart l'all en övergångsperiod, efter vilken behov av och 
möjligheter for rekrytering biittre kan bedömas, bör dlirför giilla att ordfii
rnmle liksom f. n. utses för ell taxeringsär i siinder. 

Behov av att kunna förordna ersiittare f<ir ordförande föreligger enligt min 
mening iiven med en ettårig mandatperiod för ordföranden. Enligt ni1gra 
rcmissinstanscr st är vissa administrativa fördelar att vinna om ersiillare kan 
forordnas för hela taxeringsperioden, samtidigt som ordförande utses.· Med 
h:insyn till bl. a. mitt 11.irslag att ordförandens mandatperiod skall begriinsas 
till etl {tr anser jag för egen del att utredningens förslag iir att föredra från 
administrativ synpunkt. Jag föreslår således att liinsstyrelsen tar förordna 
ersiittare för ordföranden niir denne iir förhindrad all tjänstgöra. Det bör 
påpekas, att l'örslaget sjiilvfallet inte avser fall diir ordföranden iir jiivig att 
h<mdliigga visst iirende. I sådant fall tilliimpas besliimmelserna i 62 ~ TL 
enligt vilka niimnden inom sig utser ledamot att föra ordet vid ärendets 
handliiggning. Jag föreslår ocksä vissa Undringar av redaktionell art i 
bcstiimmelserna om förordnande av ordförande. Bl. a. utgår föreskrifterna 
0111 senast\! tidpunkt lor förordnande av ordförande. Regleringen i sådana 
a\'seenden bör i l'ortsiitLningen ske i TK. 

Mina förslag i frclga om forordnande av ordförande rramgår av 6 ~. 

Fiireskriften om förordnande av ersiittarc bör tas in i 9 ~-

I\ ron11om bud och 1axcri ngsi llS{Jl'k t iir 

I den nuvarande taxeringsorganisationen bitriids taxeringsniimnderna av 

taxeringsinspcktör eller kronoombud. För rörelsen~imnd skall länsstyrelsen 
sälunda rörordna en eller flera taxeringsinspektörer att bitriida niimnden.· 
Taxeringsinspektör får också förordn<L5 for bolagsniimnd. I taxeringsniimnd 
for vilken inspektör inte har förordnats utser liinsstyrelsen vidare ett - tre 
kronoombud. rr. o. rn. 1978 års taxering giiller alt kronoombud och 
taxeringsinspektör inte behöver fi.irordnas när tjiinsteman hos länsstyrelse 
eller lokal skattemyndighet iir föredragande i niinmden (6 ~ I och 2 

mom.). 
Enligt 1975 års principbeslut skall !Hnsstyrelse och lokal skattemyndighet 

bitriida alla niimnder. Det innebiir att kronoombud inte liingre skall utses. En 
konsekvens av principbeslutet iir vidare at l taxcringsinspek tör inte liingre 
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skall förordnas att biträda viss nämnd. Utredningen har i enlighet härmed 
föreslagit att de nuvarande föreskrifterna härom i 6 ~ 1 och 2 mom. skall 
slopas. Jag biträder utredningens förslag. Detta medför följdiindringar i de 
paragrafer som reglerar arbetsuppgifterna m. m. rör sådana runktionärer. Det 

giiller bl. a. 9, 10 och 23 ~~ samt 61 ~ 2 mom. och 63 ~. 

Val av lcciamiiter 

I taxeringsnämnd skall vid sidan av ordföranden linnas valda ledamöter. 

De nuvarande bestämmelserna härom linns i 6 ~ 1, 3 och 4 mom. De innebär i 
huvudsak följande. 

Mandatperioden är ett år. Valet förriittas i regel av kommunfullmäktige. I 
bolagsnämnd rörriittas dock valet av landstingskommunens förvaltningsut
skott om mer iin en kommun ingår i distriktet. 

Antalet valda ledamöter i lokal nämnd skall vara minst tre och högst åtta. I 
rörelsenämnd får dock högst tolv ledamöter väljas. I sådan nämnd skall minst 
en ledamot väljas rör varje kommun. Antalet ledamöter hesWms i princip av 
dem på vilka valet ankommer. Om ledamöterna skall väljas av skilda organ 
skall dock länsstyrelsen bestiimma antalet ledamöter och ange hur många av 
dem som skall väljas av varje organ. För varje ledamot skall utses en 
suppleant. Besvär över val av ledamöter och suppleanter rörs hos Hinsstyrel
sen. Talan mot länsstyrelsens beslut får ej föras. 

Nägra särskilda bcstiimmelser om valmetoden har inte meddelats. Det 
innebär att utgången bestäms enligt majoritetsvalmetoden, dvs. genom enkel 
röstövervikt. 

Principbeslutet innebär att antalet valda ledamöter skall vara minst fem 
mot nuvarande tre och att mandatperioden för dessa ledamöter förliings från 
ett till tre år. 

Utredningen föreslår i enlighet med principbeslutet att mandatperioden rör 
de valda ledamöterna förliings till tre år. Härigenom uppnås, påpekar 
utredningen, överensstämmelse med vad som i regel gäller för val av 
ledamöter till kommunala nämnder. Valet skall enligt utredningens förslag 
ske i anslutning till de allmiinna valen av kommunfullmäktige och gälla 
l'r. o. m. den I januari året efter det år då allmänna val av kommunfullmäktige 

ägt rum. Utredningen löreslår vidare att under löpande mandattid komplet
teringsval skall hållas om rnnsstyrelsen beslutar att ny taxeringsnämnd skall 
inriittas. 

Niir det giiller antalet förtroendevalda ledamöter anser utredningen att 
tidigare förslag om åtta ledamöter inte tillgodoser kraven på ökat lekrnanna
in!lytande och lokalkiinncdom i de särskilda nämnderna. För sådan nämnd 
föreslås därför att antalet ledamöter skall vara högst tolv. 

Utredningen anser att val av ledamöter i fortsiittningen bör ske på samma 
sätt för lokal och siirskild nämnd och föreslår att varje kommun som ingår i 
taxeringsdistriktet skall utse minst en ledamot i nämnden. Landstingskom-
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muns medverkan vid val av ledamöter slopas. Val av ledamöter till 
gemensam taxeringsnämnd skall liksom f. n. ombesörjas av fullmäktige i 
Stockholms kommun. Dessutom föreslås att regler införs om rätt att påkalla 
proportionellt val. 

Remissinstanserna har inga erinringar mot att mandatperioden för de valda 
ledamöterna förlängs till tre år. Förslaget att antalet förtroendevalda leda
möter i särskild nämnd får vara högst tolv kritiseras av några remissinstanser 
som anser att detta är alltför många ledamöter. Även förslaget att särskilt 
taxeringsdistrikt fåromfatta högst tolv kommuneroch att minst en ledamot i 
s~irskild nämnd skall väljas för varje kommun som ingår i taxeringsdistriktet 
kritiseras av en del remissinstanscr. Bl. a. görs giillande att inrättandet av 
branschnämnder och specialnämnder i regel förutsätter att taxeringsdistriktet 
omfattar hela länet. Flera av dessa remissinstanser anser att landstingets 
förvaltningsutskott bör välja taxeringsnämndsledamöterna i alla distrikt som 
omfattar mer än en kommun. 

Jag finner ingen anledning att frångå principbeslutet att mandatperioden 
för de förtroendevalda ledamöterna och deras suppleanter skall vara tre 

år. 
När det sedan gäller frågan om del antal ledamöter som bör få ingå i 

taxeringsnämnd vill jag till en början erinra om att gällande bestämmelser 
endast reglerar de yttre ramarna för antalet ledamöter i olika typer av 
nämnder. Del ankommer sedan på de väljande organen eller i vissa fall 
Wnsstyrelsen att inom dessa ramar bestämma hur många ledamöter som skall 
ingå i viss nämnd. Vidare bör i detta sammanhang framhållas att samtliga 
ledamöter som v~iljs för viss nämnd avses skola delta i nämndens alla 
sammantriiden. Det bör också påpekas att nämnden är beslutför när 
ordföranden och två, eller i taxeringsdistrikt som omfattar mer än en 
kommun, tre ledamöter (suppleanter) är närvarande. 

Enligt principbeslutet skall antalet valda ledamöter i taxeringsnämnd vara 
minst fem. Del råder vidare i stort sett enighet bland remissinstanserna om 
att högst åtta ledamöter bör få ingå i lokal nämnd. Även jag ansluter mig till 
denna ståndpunkt. 

Frågan om det högsta antalet ledamöter i särskild nämnd är i viss mån 
beroende av hur man stiiller sig till vissa andra förslag som utredningen har 
lagt fram. Förslaget om högst tolv ledamöter i särskild nämnd bör sålunda 
bl. a. ses mot bakgrund av att utredningen förordat att varje kommun som 
ingår i ett särskilt taxeringsdistrikt skall få utse minst en ledamot. Enligt 
utredningens förslag skall sådant distrikt följaktligen få omfatta högst tolv 

kommuner. 
Jag har emellertid tidigare (avsnitt 11.2.2) tagit ställning för att särskilt 

distrikt i vissa fall skall få omfatta helt län.Detta ställningstagande innebär att 
jag inte heller kan biträda utredningens förslag att i särskild nämnd minst en 
ledamot skall väljas för varje kommun som ingår i taxeringsdistriktet. Det 
finns sålund<l län med ända upp till 23 kommuner. Utredningens förslag 
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skulle alltså få till följd att 23 valda ledamöter skulle utses i särskild nämnd 

vars distrikt omfattar sådant liin. En sådan ordning iir inte godtagbar. Det är 

således från mina utgångspunkter inte möjligt att. som utredningen har 

förordat, låta ett så stort antal ledamöter ingå i särskild nämnd att en 

fullständig lokalkännedom alltid blir företrädd. Enligt min mening bör 

lokalkiinnedomen inte heller i första hand vara styrande när det gäller att 

bestämma antalet ledamöter i de särskilda nämnderna. Den har mindre 

betydelse i fråga om de kategorier av skattskyldiga som ingår i dessa 

nämnder. I stället bör antalet ledamöter bestämmas så att det blir möjligt att 

rekrytera personer som är viil lämpade att tränga in i de ofta komplicerade 

taxeringsfrågor som handläggs i särskild niimnd. Det iir också viktigt att 

antalet ledamöter bestiims med hänsyn till vad som är mest ändamålsenligt 

från arbetssynpunkt. Med dessa utgångspunkter finner jag övervägande skäl 

tala för att det högsta antalet valda ledamöter bestäms till åtta även för 

särskild nämnd. 

Vad jag nu har anfört innebiir också att man bör behålla landstingets 

medverkan i val av ledamöter. Det gäller inte bara för det fall taxeringsdis

triktet omfattar Oer än åtta kommuner. Frågan om vem som skall utse 

ledamöterna i taxeringsnämnden hänger nämligen samman med vilket 

valsätt som skall tillämpas. Utredningen har här föreslagit att möjlighet skall 

öppnas att begära proportionellt val. Jag anser i likhet med utredningen att det 

bör finnas möjlighet att få till stånd ett sådant valsätt vid val av ledamöter i 

taxeringsnämnd. För att ett sådant valsätt skall få någon betydelse måste 

valet emellertid omfatta mer än en ledamot. Garantier bör med andra ord 

skapas för att det eller de organ som har att förrätta valet får utse minst två. 

helst Oera representanter. 

Jag föreslår därför att landstinget skall välja ledamöter i särskild niimnd om 

mer än en kommun ingår i taxeringsdistriktel. Härigenom kan ett propor

tionellt val sätt få god genomslagskraft i alla särskilda nämnder. Ett undantag 

bör emellertid göras från denna ordning. Jag tänker på län med kommun som 

ej ingår i landstingskommun. I den mån särskilt taxeringsdistrikt omfattar 

flera kommuner varav en kommun står utanför landstingskommun bör såväl 

fullmäktige i denna kommun som landstinget välja ledamöter till niimn

den. 

Jag skall i detta sammanhang också ta upp frågan om vem som skall 

bestiimma det antal ledamöter som skall ingå i viss nämnd. I enlighet med 

vad jag nyss har förordat kommer i fortsättningen kommunfullmäktige att 

välja ledamöter i lokal nämnd och särskild nämnd som omfattar högst en 

kommun, medan landstinget i regel väljer ledamöter i särskild nämnd som 

omfattar mer än en kommun. Endast för det fall att särskilt taxeringsdistrikt 

omfattar kommun som ej ingår i landstingskornmun kommer sålunda skilda 

organ att välja ledamöter till en och samma nämnd. För detta fall behövs en 

regel om att länsstyrelsen bestämmer antalet ledamöter och hur många av 

dem skall viiljas av varje organ. Ledamöterna bör därvid fördelas på de olika 
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organen efter befolkningstalen. I övriga fall bör det liksom r. n. ankomma på 
det väljande organet att bestämma antalet ledamöter. 

Sammanfattningsvis innebiir mina förslag rörande val av ledamöter 
!Oljande. 

Ledamöter och suppleanter i taxeringsniimnd skall väljas för tre 
taxeringsår. Valet skall i princip gälla fr. o. m. den 1 januari året efter det år då 
allmänna val har ägt rum. Möjlighet skall dock finnas att förrätta komplet
terande val om ny taxeringsnämnd inrättas under treårsperioden. Valet 
förrättas i fråga om lokal niimnd av fullmäktige i vederbörande kommun. 
Kommunfullmäktige väljer också ledamöter i särskild nämnd om taxerings
distriktet omfattar högst en kommun. Landstinget förrättar valet till övriga 
siirskilda nämnder. Om taxeringsdistrikt omfattar kommun som ej ingår i 
landstingskommun skall dock såväl kommunfullmäktige som landstinget 
välja ledamöter med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen 
bestiimmer efter befolkningstalen. Val av ledamöter i gemensam niimnd skall 
liksom f. n. förrättas av kommunfullmäktige i Stockholms kommun. 
Möjlighet skall finnas att begära proportionellt valsiitt. 

Antalet valda ledamöter i taxeringsnämnd skall vara minst fem och högst 
åtta. Det skall ankomma på det viiljande organet att niirmare bestämma 
antalet ledamöter. Omfattar särskilt taxeringsdistrikt kommun som ej ingår i 
landstingskommun skall dock länsstyrelsen bestämma antalet ledamöter. 
För varje vald ledamot skall utses en suppleant. 

Bestämmelserna föreslås skola tas in i 6 och 7 ~~. 

Va/harlll:'ts- och hehijrighetsvillkor m. m. 

F. n. giiller i huvudsak samma formella kvalifikationskrav för ordföranden 
och de förtroendevalda ledamöterna i taxeringsnämnden. Vissa särrngler 
gäller dock för val av ledamöter. Reglerna om rätten att avsäga sig uppdragen 
är ocksä lika för ordförandena och de valda ledamöterna. Föreskrifterna i 
dessa avseenden återlinns i 13 ~ och innebiir i huvudsak följande. 

Till ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd skall utses redliga och 
allmiint aktade personer. som kan antas besitta nödig insikt och erfarenhet. 
Till ledamöter och suppleanter i särskild taxeringsnämnd skall utses perso
ner, som besitter särskild insikt och erfarenhet i de taxeringsfrågor, som 
ankommer på nämnden. Endast svensk medborgare kan utses. Sådant 
uppdrag får inte utövas av den. som iir omyndig eller i konkurstillstånd. 

För val av ledamöter och suppleanter gäller att kommun får viilja endast 

den. som är mantalsskriven inom kommunen. och landstingskommuns 
förvaltningsutskott endast den. som är mantalsskriven inom taxeringsdis
triktct. Vid val till lokal taxeringsnämnd skall tillses. att kännedom om olika 
grupper av skattskyldiga inom distriktet och om distriktets olika delar om 
möjligt kommer att finnas inom nämnden. I fråga om val till särskild nämnd 
bör tillses. att kiinnedom om möjligt kommer att finnas om olika delar av 
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distriktet. 

Kommer ledamot eller suppleant efter det han har utsetts i den ställning, 

att han inte längre är behörig att utöva uppdraget, skall han omedelbart 

frånträda detsamma. Den som har fyllt sextio år får avsiiga sig uppdrag att 

vara ledamot eller suppleant. I övrigt får inte någon avsäga sig sådant uppdrag 

om han inte uppger hinder, som godkänns av den som har utsett honom. 

Enligt 14 * får av liinsstyrelse meddelat förordnande såsom ordförande 

eller ledamot i taxeringsnämnd återkallas när synnerliga skäl föreligger. 

Avgår ledamot eller suppleant före tjänstgöringstidens slut skall efterträdare 

till honom för den återstående tiden utses i den ordning, som har gällt 

beträffande den avgångne. Uteblir vald ledamot i taxeringsnämnd från 

sammanträde och finns inte suppleant för tillfället att tillgå, får nämnden, om 

det erfordras, inkalla annan till ledamot valbar person. 

Utredningen föreslår all samma krav i fortsiittningen skall ställas på 

ledamöter i lokal och särskild nämnd nämligen att de kan antas besitta 

erforderlig insikt i de beskattningsfrågor som ankommer på nämnden. 

Utredningen föreslår vidare all ett uttryckligt förbud införs för vald 

ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd att utöva sill uppdrag om han för 

taxeringsår under mandatperioden har blivit mantalsskriven i annan 

kommun än den där han har valts. Enligt utredningen torde ledamot eller 

suppleant i taxeringsnämnd f. n. vara oförhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

även om han för taxeringsåret har blivit mantalsskriven i annan kommun. På 

grund av den föreslagna bestämmelsen blir han i sådant fall skyldig att 

fråntriida uppdraget. 

Utredningen tar också upp frågan om tjänstemän på länsstyrelsernas 

skatteavdelningar och förvaltningsavdelningar iiven i fortsättningen bör få 

uppdrag som taxeringsordförande. Enligt utredningens mening behövs inget 

generellt förbud för tjänstemän inom skatteadministrationen att vara ordfö

rande. Det är dock enligt utredningen uppenbart att exempelvis skattechef, 

taxeringsdirektör och revisionsdirektör med hänsyn till deras funktioner inte 

bör komma i fråga för uppdrag som ordförande. 

Remissinstanserna godtar i huvudsak utredningens förslag. Förslagen till 

ändringar i fråga om behörighetskraven för ledamöterna har endast föranlett 

vissa detaljanmärkningar. Bl. a. påpekas från ett håll att tillämpningen av 

proportionellt valsäll svårligen låter sig förena med kravet eller önskemålet i 

13 *om att ledamöter i taxeringsnämnd skall äga kännedom om olika grupper 

av skattskyldiga inom taxeringsdistriktet och om distriktets olika delar. 

Vidare föreslås från ett håll att kravet på svenskt medborgarskap slopas som 

valbarhetsvillkor. Ett par remissinstanser anser att bestämmelsen i 14 *om 

hur man får fylla luckan i fall då varken ledamot eller suppleant har kommit 

till sammanträde iir otidsenlig och rimmar illa med nämndernas uppgifter och 

befogenheter i den nya organisationen. 

Frågan om taxeringstjänsteman bör få förordnande som taxeringsordfö

rande diskuteras av ett stort antal remissinstanser. Det helt övervägande 

13 N.iksdage111977/78. 1 sam/. Nr 181 



Prop. 1977/78:181 194 

antalet av dessa instanser bitriider utredningens uppfattning att det inte bör 

finnas något generellt förbud för tjänstemän inom skatteförvaltningen att 

vara ordförande i taxeringsnämnd. Bl. a. betonas vikten av att kvalificerade 

personer även fortsättningsvis kan rekryteras som ordförande i de särskilda 

taxeringsnämnderna. Om kravet sätts för lågt, kommer niimnden liitt att 

domineras av den tjänsteman som biträder nämnden med deklarations

granskningen. För att få fram tillräckligt med erfarna och kunniga taxerings

nämndsordförande måste även tjänstemän inom skatteförvaltningen kunna 

förordnas. 

Några remissinstanser är kritiska mot förslaget. Bl. a. JK hyser från 

principiell synpunkt starka betänkligheter mot att taxeringstjänstemiin 

förordnas som taxeringsnämndsordförande. JK anser att man i största 

möjliga utsträckning bör söka förordna andra än taxeringstjiinstemän som 

ordförande. Liknande synpunkter framförs från ett par andra remissinstan

ser. 

Flera rem1ssmstanser tar upp frågan om arvoderingen av 

taxeringsnämndsordförandena bl. a. mot bakgrund av ordförandens arbets

rättsliga ställning. Bl. a. TOR anser det diskutabelt huruvida rollen som 

ordförande skall innehas i form av ett förtroendeuppdrag och påpekar bl. a. att 

rätten till semesterersättning påverkas härav. Förbundet anser att denna fråga 

bör penetreras i det fortsatta utredningsarbetet. Förbundet anser det mycket 

angeläget att ordförandena redan vid övergången till den nya taxcringsorga

nisationen ges rätt att förhandla om arvoden och ersättning för kostnader i 

samband med taxeringsarbetet. 

För egen del får jag anföra följande. 

Reglerna om kvalifikationskraven m. m. för ledamöter i taxeringsnämnd 

har i huvudsak varit oförändrade sedan den nuvarande taxeringslagen 

infördes år 1956. En del av bestämmelserna överfördes utan någon egentlig 

saklig ändring till 1956 års lag från den tidigare gällande taxeringsförord

ningen från år 1928. Som utredningen och några remissinstanser har påpekat 

är reglerna i behov av en modernisering. Även vissa sakliga ändringar 

behöver vidtas. Enligt min mening är det lämpligt att nu söka bringa 

förevarande regler i samklang med vad som på andra riittsområden gäller för 

ledamöter eller nämndemän. Föreskrifterna i lagen (1971 :52) om skatterätt, 

fastighetstaxeringsrätt och länsrätt (LSFL) bör därvid tjäna som förebild. 

Enligt min mening bör man till en början kunna slopa vissa av de mera 

allmiint hållna kompetenskraven i 13 ~- Detta ligger i linje med den 

utveckling som har skett på andra rättsområden och bidrar alltså till en ökad 

enhetlighet i lagstiftningen. I likhet med utredningen föreslår jag sålunda att 

föreskriften att till ledamöter skall utses redliga och allmänt aktade personer 

skall utgå. 

Kravet på fackkunskaper hos ledamöterna skall enligt utredningens förslag 

alltjämt komma till uttryck i 13 ~genom en föreskrift om att till ledamot skall 

utses person som kan antas besitta erforderlig insikt i de beskattningsfrågor 
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som ankommer på nämnden. Jag biträder utredningens mening att en sådan 
föreskrift bör finnas kvar i TL och föreslår att det anges att till ledamot och 
suppleant skall utses person som har insikt i de beskattningsfrågor som 
ankommer på nämnden. 

Det är självfallet angeläget att det i niimnden, förutom fackkunskap, finns 
kännedom om olika delar av taxeringsdistriktet och om olika grupper av 
skattskyldiga inom distriktet. Det hör dock enligt min mening kunna 
förutsättas att val myndigheterna beaktar vikten härav även utan uttryckliga 
föreskrifter härom. Jag vill i detta sammanhang erinra om att de nuvarande 
föreskrifterna härom i 13 ~ tidigare gällde även betriifTande ledamöter i 
prövningsnämnd. När prövningsniimnderna år 1971 ombildades till skatte
riittcr ansågs av skäl som här har åberopats några motsvarande föreskrifter 
inte erforderliga betriiffande nämndemännen i de nya rätterna. Mot denna 
bakgrund föreslår jag att de ifrågavarande bestämmelserna i 13 ~ utgår. En 
följdändring föreslås också i reglerna om besvär över val av ledamöter. 

Niir det sedan gäller de särskilda k valifikat ionsk raven skall jag först beröra 
det s. k. bostadsbandet vid val av ledamöter. 

Jag har tidigare förordat att landstinget skall vara valorgan i vissa fall. De 
nuvarande föreskrifterna om bostadsband för kommunvald resp. landstings
vald ledamot kan diirför i princip Himnas oförändrade. I enlighet med 

utredningens förslag bör dock i lagtexten markeras att föreskrifterna inte 
gäller i fråga om gemensam nämnd. Jag biträder vidare utredningens 
uppfattning att vald ledamot inte bör få ha kvar sitt uppdrag om bostads
bandet bryts under mandatperioden. Jag föreslår sålunda att mantalsskriv
ning i kommun som ingår i taxeringsdistriktet skall utgöra såväl valharhets
villkor som behörighetsvillkor. 

Kravet på att ledamot och suppleant skall vara svenska medborgare skall 
enligt utredningens förslag finnas kvar. Jag ansluter mig till denna stånd
punkt. Jag kan alltså inte bitriida förslaget från en rcmissinstans att kravet på 
svenskt medborgarskap skall tas bort. Jag vill i detta sammanhang erinra om 
att riksdagen vid 1977 /78 års riksmöte intagit samma stiillning när det giiller 
frågan om svenskt medborgarskap för nämndemän i domstolarna (Ju U 1977 I 
78:5). 

Förbudet för omyndig och konkursgäldenLir att utöva uppdrag som 
ledamot i taxeringsniimnd bibehålls också i utredningens förslag. För egen del 
anser jag att förbudet för konkursgäldenär att vara ledamot i fortsättningen 
bör giilla endast taxeringsnämndens ordförande. Min inställning grundar sig 
på att konkurstillstånd inte längre utgör valbarhetshinder vid val av 
nämndemän till domstol. 

Någon övre åldersgräns för rätten att inneha uppdrag som ledamot i 

taxeringsnämnd finns f. n. inte. När det gäller nämndemän i domstolarna 
gäller diiremot en gräns vid 70 år. Det är enligt min mening lämpligt att införa 
samma gräns i fråga om ledamot i taxeringsnämnd. Vidare bör det klart 
markeras att kraven på att ledamot skall vara myndig svensk medborgare 
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som inte har fyllt 70 år utgör såviil valbarhetsvillkor som behörighetsvill

kor. 

Efter mönster från LSFL föreslår jag vidare dels en föreskrift om att 

nämnden självmant prövar den valdes behörighet, dels bestämmelser om 

skyldighet att motta uppdrag. 

Den nuvarande föreskriften i 14 * om hur man får fylla luckan i fall då 

varken ledamot eller suppleant har kommit till sammanträde är som ett par 

remissinstanser har påpekat otidsenlig. Den torde numera inte heller 

tillämpas i praktiken. Jag föreslår därför att bestämmelsen utgår. 

De remissinstanser som har yttrat sig om lämpligheten att förordna 

taxeringstjänstemän som ordförande i taxeringsnämnd har i allmänhet pekat 

på den höga kompetens som ordförandena inom den nya organisationen 

måste besitta. I annat fall menar de kommer nämnden i allt för hög grad att 

domineras av den tjänsteman som biträder nämnden med deklarations

granskningen. Av den anledningen bör tjänsteman inom skatteförvaltningen 

kunna förordnas som ordförande. Jag delar denna och utredningens uppfatt

ning att något generellt förbud för dessa tjänstemän att vara ordförande inte 

skall finnas. För att få kvalificerade ordförande i de särskilda niimnderna 

torde det ofta bli nödvändigt att liksom f. n. förordna tjänstemän inom 

skatteadministrationen till ordförande i dessa nämnder. Jag betonar emel

lertid vikten av att rekryteringen av ordförande sker med största omsorg. Så 

långt möjligt bör man anlita ordförande utanför den krets av tjänstemän som 

arbetar med deklarationsgranskning eller annan taxeringskontroll eller för det 

allmiinnas talan i taxeringsmål. 

Med anledning av vad några remissinstanser har anfört angående ordför

andens arhetsriittsliga stiillning och arvodesfrågorna vill jag framhålla att 

dessa spörsmål behöver övervägas ytterligare. Jag är alltså inte f. n. beredd att 

ta ställning i dessa avseenden. 

Sammanfattningsvis innebiir mina förslag följande. 

Ledamot i taxeringsnämnd skall vara myndig svensk medborgare och får ej 

ha fyllt sjuttio år. Ordföranden får inte vara i konkurstillstånd. Den som viiljs 

till ledamot i lokal eller siirskild nämnd skall vara mantalsskriven i kommun 

som helt eller delvis ingår i distriktet. Taxeringsnämnden prövar självmant 

den valdes behörighet. Till ledamöter och suppleanter skall utses personer 

som har insikt i de beskattningsfrågor som ankommer på niimnden. Den som 

har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är inte skyldig att motta 

uppdrag som ledamot eller suppleant. Dessa föreskrifter, som delvis har sin 

motsvarighet i nuvarande 13 ~ 1 och 3 mom. tas in i 8 ~-

De nuvarande reglerna i 13 ~ 2 mom. om rätten att avsäga sig uppdrag som 

ledamot eller suppleant tas med vissa redaktionella ändringar in i 9 ~- Däri 

anges också att uppdraget för fallerom ledamoten eller suppleanten upphör att 

vara valbar eller behörig. Föreskriften skall jämföras med nuvarande 

bestämmelser i 13 ~ 4 mom. enligt vilka ledamot eller suppleant omedelbart 

skall frånträda uppdrag om han kommer i den ställningen att han inte längre 
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är behörig att utöva det. Till 9 ~ överförs vidare med endast redaktionella 

iindringar den nuvarande föreskriften i 14 *I mom. om liinsstyrelsens räll att 

återkalla förordnande som ordförande. Till 9 ~flyttas också bestämmelserna i 

14 ~ I mom. om utseende av ny ledamot eller suppleant när ledighet 

uppkommer. Även dessa bestämmelser ändras i friimst redaktionellt hiinse

ende. Slutligen skall enligt vad jag tidigare har sagt i 9 *tas in bestämmelser 

om förordnande av ersättare för ordföranden. 

Reglerna om besvär över val av ledamöter och suppleanter som f. n. 

återfinns i 6 * 4 mom., förs in i JO*· Som jag tidigare har antytt utgår 

bestämmelserna om förfarandet niir kännedom om olika grupper av skatt

skyldiga inte blivit företrädd vid valet. Jag förelår vidare att i JO* tas in 

bestämmelser om att besvär inte får anföras mot beslut som länsstyrelsen 

fattar enligt 5-9 ~~- Det gäller besluten om distriktsindelning, verksamhets

områden, antalet ledamöter och fördelningen av dem när olika organ förrättar 

valet, förordnande av ordförande och ersättare. Något praktiskt behov av en 

besvärsrätt i dessa fall föreligger enligt min mening inte. 

11.2.4 Arbets- och ansvar.~fiirdelning 

Inledning 

Arbetet med deklarationsgranskning och därmed sammanhängande 

uppgifter åvilar f. n. i första hand taxeringsnämndsordföranden. Han bitriids 

emellertid i detta arbete av kronoombud eller taxeringsinspektör. Även lokal 

skattemyndighet och länsstyrelse medverkar i viss utsträckning i taxerings

arbetet i första instans. Arbetsuppgifterna iir i huvudsak fördelade på följande 

sätt. 

I taxeringsnämnd, som inte biträds av taxeringsinspektör, är det i princip 

ordföranden som svarar för granskningen och föredragningen. Han skall 

vidare bl. a. tillhandahålla deklarationsblanketter, lämna deklarationsupplys

ningar, ta emot deklarationer och expediera beslut m. m. (7 ~).I sådan niimnd 

skall kronoombudet bitriida ordföranden med dessa uppgifter (9 ~). 

1 taxeringsniimnd som biträds av taxeringsinspektör ankommer det i första 

hand på denne att sköta gransknings- och föredragningsarbetet. Han 

ombesörjer också huvuddelen av det expeditionella arbetet (10 ~). I sådan 

niimnd har ordföranden till huvudsaklig uppgift att leda nämndens arbete. 

Han skall dock granska deklarationer i den utsträckning som behövs för en 

noggrann och tillförlitlig taxering (8 *). 

Lokal skattemyndighet skall bl. a. sortera deklarationsmaterialet och sköta 

längdföring som inte ombesörjs av länsstyrelsen. Skattemyndigheten 

medverkar också i övrigt i taxeringsnämndernas arbete bl. a. i fråga om 

expeditionella göromål. Bestämmelser härom fanns tidigare i 16 ~ I mom. 

Fr. o. m. 1978 års taxering gäller enligt paragrafen att länsstyrelse och lokal 

skattemyndighet skall medverka i taxeringsnämnds arbete i enlighet med 
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föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer. Sådana föreskrifter har meddelats i TK. 

Skattechefen har all bevaka det allmännas rätt i taxeringsfrågor och verka 

för all taxeringarna blir likformiga och rättvisa·( 17 * ). 
Länsstyrelsen skall bl. a. vaka över att taxeringsarbetet i fOrsta instans 

ordnas och bedrivs ändamålsenligt (59 ~). 

Utredningen fOreslår följande ändringar med anledning av principbeslutet 

om att granskningsdelen av den årliga taxeringen generellt skall föras över till 

lokal skattemyndighet och Hinsstyrelse. 

Regleringen av ordförandenas huvudsakliga uppgirter i den nya organisa

tionen föreslås ske i 7 ~-Förslaget sammanfaller i stort sett med vad som r. n. 

gäller enligt 8 * rör ordförande i sådan nämnd som bitriids av taxeringsin
·spektör. 

Ordföranden skall sålunda enligt utredningens förslag till 7 ~ planera och 

leda nämndens arbete samt i den omfattning som det finnes påkallat föredra 

ärendena. Han skall vidare granska deklarationer i den utsträckning som 

behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering samt vid behov begära eller 

själv företa ytterligare utredning i ärendet. 

1 jämförelse med nuvarande 8 ~ innebär utredningens förslag i huvudsak 

följande ändringar. Föreskriften om att ordföranden vid behov skall begära 

eller själv företa ytterligare utredning i ärendet saknar direkt motsvarighet i 

nuvarande 8 ~. Vidare bortfaller enligt förslaget den nuvarande föreskriften 

om att ordföranden skall avge yttranden i besviirsmål. Utredningen erinrar 

om att sådana yttranden enligt 13 * förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291) skall 

avges av förvaltningsmyndighet som tidigare har beslutat i saken. Med 

hänsyn till att taxeringsnämnden i det nya systemet skall vara verksam hela 

året behövs enligt utredningen inte längre någon specialreglering i TL utan 

nämnden bör kunna avge yttranden i besviirsmål. Vidare slopas enligt 

förslaget föreskriften om att ordföranden skall införskaffa felande deklara

tioner m. m. Denna uppgift övergår till skattemyndigheterna. 

l förhållande till de nuvarande föreskrifterna i 7 ~ om de uppgifter som 

ankommer på ordförande i nämnd som inte biträds av taxeringsinspektör 

innebär utredningens förslag att ordföranden befrias från ytterligare arbets

uppgifter. Det gäller bl. a. uppgifterna att tillhandahålla deklarationsblanket

ter, lämna deklarationsupplysningar. ta emot deklarationer. sända underrät

telser till andra myndigheter och att sköta expeditionellt arbete. Även dessa 

uppgifter skall enligt förslaget övertas av skattemyndigheterna. 

Bestämmelserna i 9 och 10 ~* om kronoombud resp. taxeringsinspektör 

föreslås slopade eftersom sådana funktionärer inte skall utses i den nya 

organisationen. 

I 10 ~ skall i stället enligt utredningens förslag tas in föreskrifter om lokal 

skattemyndighets medverkan i taxeringsarbetet. Motsvarande reglering 

beträffande länsstyrelse föreslås ske i 11 ~. 

Den föreslagna 10 ~ innehåller en relativt utförlig uppräkning av de 
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arbetsuppgifter som skall ankomma på lokal skattemyndighet. Uppräk
ningen omfattar bl. a. tlertalet av de uppgirter som enligt vad jag nyss har sagt 
föreslås övertlyttade från ordföranden till skattemyndigheterna. Vidare anges 
de rör myndigheten nya arbetsuppgifterna, nämligen att granska deklaratio
ner. bereda ärenden till nämnden och tillhandahålla föredragande. 

Genom en hiinvisning i 11 ~ fOreslås dessa uppgifter ankomma på 
länsstyrelsen i !'råga om de deklarationer som skall granskas regionalt. 

Enligt utredningens förslag till 10 ~skall lokal skattemyndighet dessutom i 
likhet med vad som r. n. giiller ha till uppgift att motta och sortera 
deklarationer m. m. Lokal skattemyndighet föreslås också skola ombesörja 

all längdfäring. 
Även lagregleringen i fråga om fördelningen av granskningsarbetet mellan 

länsstyrelse och lokal skattemyndighet föreslås ske i 10 resp. 11 ~ TL. 
Enligt utredningsförslaget skall lokal skattemyndighet medverka vid 

taxeringsniimncls arbete beträffande skattskyldiga med hemortskommun 
inom fögderiet i elen mån inte länsstyrelsen medverkar. Lokal skattemyn
clighet föreslås även efter anvisningar av skattechefen få medverka i 
taxeringsarbetet beträffande skattskyldiga med hemortskommun i annat 

f'ögderi inom länet. 

Länsstyrelsen skall medverka vid särskild taxeringsnämnds arbete, om 

inte särskilda skäl talar för att det ~ir lämpligare att lokal skattemyndighet 
medverkar. Efter skattechefens anvisningar föreslås länsstyrelsen få 
medverka vid lokal taxeringsnämnds arbete. 

Utredningen framhåller att skattechefen bör ha möjlighet att vid behov 
omfördela granskningsresurserna vid lokal skattemyndighet i länet. Utred
ningen framhåller vidare att länsstyrelses medverkan vid taxeringsnämnds 
arbete i första hand avser granskning av de deklarationer som behandlas i 
särskild taxeringsnämnd. Utredningen påpekar emellertid att de föreslagna 
bestämmelserna även ger utrymme för att låta lokal skattemyndighets 
tjänsteman granska sådana deklarationer. Vidare ges enligt den föreslagna 
11 ~möjlighet för länsstyrelse att i vissa fall även medverka vid arbetet i lokal 
eller gemensam taxeringsnämnd. Utredningen anser att det kan vara lämpligt 
att ett visst år göra regional granskning av en viss grupp skattskyldiga i lokal 
taxeringsnämnd utan att behöva överflytta dessa till särskild taxerings
nämnd. 

Utredningen föreslår att det samlade ansvaret för elen årliga taxeringen. 
med vissa undantag, läggs på skattechefen. Detta föreslås komma till uttryck i 
TL bl. a. genom ett tilliigg till 17 ~- Enligt tillägget skall skättechefen leda 
taxeringsarbetet i länet. Han skali också utr..ircla föreskrifter för lokal 
skattemyndighets medverkan i taxeringsarbetet. Utredningen föreslår vidare 
att föreskriften i 59 ~om att länsstyrelsen vakar över taxeringsarbetet i första 
instans slopas. Enligt utredningen innebiir detta att uppgi!ien övergår till 
skattechefen med stöd av den föreslagna 17 ~. De uppgifter som enligt 59 a 
och 60 ~~ r. n. ankommer på länsstyrelsen, dvs. skyldigheten att lämna 
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förslag till anvisningar och rätten att kalla taxeringsnämndslcdamöter till 

överliiggningar, föreslås också bli överförda till skattechefen. Länsstyrelsen 

skall enligt utredningen alltjämt ha kvar uppgifterna att utse vissa funktio

närer i taxeringsnämnd samt att göra distriktsindelning och besluta om de 

särskilda nämndernas verksamhetsområden. 

Remissinstanserna godtar i allmänhet förslaget till reglering av ordföran

dens uppgifter. Några remisinstanser vill emellertid ha kvar föreskriften om 

att ordföranden skall lämna de skattskyldiga deklarationsupplysningar. 

Utredningens förslag rörande ansvarsfördelningen mellan skattechef och 

länsstyrelse tillstyrks eller lämnas utan erinran. Ett par länsstyrelser 

motsätter sig emellertid förslaget att till skattechefen föra över länsstyrelsens 

nuvarande uppgift enligt 59 ~ TL "att vaka över att taxeringsarbetet i första 

instans ordnas och bedrives ändamålsenligt". Länsstyrelserna anser att det är 

angeläget att behålla den förankring som taxeringsarbetet i första instans f. n. 

har i länsstyrelsen med dess förtroendemannastyrelse. Vidare framhålls bl. a. 

att i begreppet taxeringsarbete inryms också sådana uppgifter som även efter 

reformen kommer att ligga på taxeringsnlimndens ordförande. t. ex. plan

läggning och ledning av sammanträdena. Här har länsstyrelserna ett ansvar 

för att de funktionärer som den har tillsatt fullgör sitt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt. 

Även utredningens förslag i fråga om ansvarsfOrdclningen mellan regional 

och lokal myndighet har i huvudsak rått ett positivt mottagande. från flera 

håll betonas vikten av att klara ansvarslinjer dras upp men också av att 

samråd sker mellan de skilda myndigheterna. Några remissinstanser under

stryker utredningens uttalande att skattechefen i vissa fall bör ha möjlighet 

att disponera över hela granskningsorganisationen och anser att detta bör 

framgå av lagtexten. 

Jag kan också för egen del i huvudsak ansluta mig till utredningens förslag. 

Som jag tidigare har anfört förordar jag dock mindre detaljreglering än vad 

utredningen har föreslagit. Jag behandlar i det följande var för sig frågorna om 

ordförandens uppgifter, skattemyndigheternas uppgifter samt an

svarsfördelningen. 

Ord.forandens UPPKifier 

De nu ifrågavarande bestämmelserna i 7 och 8 ~~ TL innehåller som nyss 

har nämnts en uppräkning av de huvudsakliga uppgifter som ordföranden har 

utöver vad som annars anges i TL. Det är främst ordförandens allmänna 

uppgifter i fråga om granskning, föredragning och expeditionellt arbete som 

anges i dessa paragrafer. 

Föreskrifterna är i huvudsak av rent administrativ art. De avser förhål

landet inom nämnden eller till andra myndigheter. Det finns diirför i och för 

sig enligt vad jag tidigare har sagt möjlighet att flytta över dessa föreskrifter 

till TK. Med hänsyn till TL:s uppbyggnad i övrigt är det dock enligt min 
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mening lämpligt att åtminstone i huvudsak ange ordförandens uppgifter i 
fråga om granskning m. m. i Jagen. 

I nrörandet av generell tjänstemannagranskning hör som utredningen har 
framhållit innebära att reglerna om ordförandenas hvudsakliga arbetsupp
girter i fråga om granskning m. m. görs enhetliga och inte som r. n. beroende 
av vilken typ av nämnd ordf"öranden har forordnats for. Det är också naturligt 
att regleringen i detta avseende sker i huvudsaklig överensstämmelse med de 
bestämmelser som r. n. gäller fOr ordrörande i sådan nämnd som biträds av 
tjänsteman. 

I enlighet härmed bör ordforandena i elen nya organisationen i !Orsta hand 
ha till uppgift att leda taxeringsniimndens arbete. De olika ledningsf'unktio
nerna rår ökad betydelse i elen nya organisationen bl. a. genom den utvidgade 
kontroll verksamheten i rörsta instans och de nya ärendegrupper som tillförs 
nämnden. Ett större antal svåra skatteriittsliga frågor än hittills kommer 
därigenom att aktualiseras redan i första instans. Det blir en viktig uppgift t'ör 
ordf"öranden att leda arbetet inom niimnclen så att de förtroendevalda 
ledamöterna kan tränga in i frågorna och utöva ett verkligt inOytande på 
besluten. Den medborgerliga rörankring av taxeringen. som av tradition finns 
på skatteområdet bör således bibehållas och förstärkas. I liirigcnom friimjas 
taxeringsniimndens sjlilvstänclighet vid beslutsfattandet och skapas rörut

siittningar fOr en god balans i taxcringsarbetet mellan granskningstjänste
männen och nämnden. 

Även de nya organisatoriska formerna rör taxeringsarbetet meclrör ökade 
krav på ordförandens ledande runktion. Med hiinsyn bl. a. till att varje niimnd 
kommer att bitriidas av !lera röredragimcle måste arbetet i nämnden 
planläggas i nära samråd med skattemyndigheterna. Orclröranclen måste 
vidare ägna stor uppmärksamhet åt att söka åstadkomma största möjliga 
likformighet i besluten. 

Gransknings- och utredningsarbetet skall i f"örsta hand ankomma på 
skattemyndigheterna. Dessa ansvarar alltså bl. a. f"ör att granskningsarbetet 
bedrivs så att deklarationerna kan föredras in rör nämnden inom behörig tid. 
Som utredningen har framhållit bör emellertid ordföranden ha till uppgift att 
utöva viss kontroll av granskningsarbetet. llan bör sålunda alltjämt granska 
deklarationer i elen utstriickning som behövs för en noggrann och tillförlitlig 
taxering. Liksom f. n. bör denna granskning inriktas på de svårare deklara
tionerna och på sådanai deklarationer där granskaren föreslår avvikelse. 

Ansvaret for att utredningen i ärendena är tillfredsställande vilar helt 
naturligt i rörsta hand på granskningstjänstemiinnen. Men även i detta 
avseende harordföranden självfallet ett ansvar. Jag vill erinra om att enligt 8 ~ 
1i:irvaltningslagen () 971:290) har myndighet i princip skyldighet att viigleda 
enskild som har givit in en ofullständig handling, om det behövs för att han 

skall kunna tillvarata sin rätt. Vidare får enligt 15 ~samma lag ärende i princip 
inte avgöras utan att parten fått tillfälle att yttra sig över det som har tillf"örts 
ärendet genom annan än honom sjiilv. För taxeringsnämndens del bör det i 
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första hand ankomma på ordföranden att tillse att ärendena i sådana 
hänseenden är färdigberedda innan de avgörs av nämnden. Gransknings
tjiinstemännen bör därför vara skyldiga att efterkomma en begiiran från 
ordföranden att fullständiga utredningen i sådana hänseenden. Självfallet bör 
tjänstemännen också i övrigt biträda med kompletterande utredningar som 
nämnden eller ordföranden finner erforderliga. Detta gäller inte minst med 
hänsyn till mitt förslag till ändring i 65 *·enligt vilket taxeringsnämnden skall 
tillse att utredning görs och att tillfälle bereds den skattskyldige att yttra sig 
när det behövs för nämndens beslut. Jag återkommer strax till detta förslag 
(avsnitt 11.3.2). Gäller det mera omfattande utredningar t. ex. i form av 
revision blir det i sista hand en resurs- och prioriteringsfråga som får lösas av 
arbetsledare inom myndigheten. Jag vill erinra om att ordföranden alltid har 
möjlighet att, i första hand inom ramen för 31 ~ 2 mom., sjiilv företa utredning 
som han finner påkallad. Han kant. ex. med stöd av denna paragraf anmana 
den deklarationsskyldige att ge in handling som behövs för kontroll av 
deklarationen. Jag vill i detta sammanhang förutskicka att jag avser att lägga 
fram förslag som ger ordföranden bättre möjligheter än f. n. att företa 
utredning i taxeringsärendena. Jag återkommer till detta (avsnitt 11.8.2). Mot 
denna bakgrund anser jag i likhet med utredningen att det bör föreskrivas att 
taxeringsnämndens ordförande vid behov skall föranstalta om utredning i 
taxeringsärendena. 

Föredragningen skall enligt utredningen i princip skötas av gransknings
tjänstemännen. Jag biträder förslaget att ordföranden skall ha rätt att föredra 
ärenden i den utsträckning han själv finner Himpligt. Diiremot anser jag i 
likhet med några remissinstanser men i motsats till utredningen att det inte 
bör föreskrivas någon skyldighet för ordföranden att vara föredragande i den 
mån länsstyrelsen eller lokal skattemyndighet förordnar därom. 

Sammanfattningsvis tillstyrker jag sålunda utredningens förslag till regle
ring av ordförandens huvudsakliga uppgifter i den nya organisationen med 
undantag ror förslaget om rdredragningsskyldighet. Ordröranden skall 
således utöver vad som annars anges i TL främst ha till uppgift att planera och 
leda nämndens arbete. Det skall därvid åligga ordföranden att granska 
deklarationer och andra handlingar i den utsträckning som erfordras för en 
noggrann och tillförlitlig taxering samt att vid behov föranstalta om utredning 
i taxeringsärendena. Ordföranden tar själv föredra ärende i nämnden när han 
finner det lämpligt. Bestämmelserna bör tas in i 11 *· 

Jag vill slutligen framhålla att med slopandet av den nuvarande före
skriften i 7 *om att ordföranden skall lämna deklarationsupplysningar, avses 
inte någon inskränkning i den nuvarande service- och informationsskyldig
heten. Deklarationsupplysningar bör emellertid i första hand lämnas av 
skattemyndigheterna. Jag vill erinra om att enligt servicecirkuläret ( 1972:406) 
till statsmyndigheterna skall myndighet i liimplig utstriickning gå allmlin
heten till handa med upplysningar i frågor som rör myndighetens verksam
hetsområde. 
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Skattemyndigheternas uppgifier 

Som jag har nämnt föreslår utredningen en relativt detaljerad reglering i IO 

och 11 ~~ TL av de uppgifter i fråga om granskning m. m. som enligt 

principbeslutet skall ankomma på lokal skattemyndighet resp. länsstyrelse. 

För egen del anser jag all regleringen av organisationen i administrativt 

hänseende bör begränsas. I TL behövs sålunda enligt min mening i och för sig 

inte någon ytterligare föreskrift om skattemyndigheternas medverkan vid 

taxeringsarbetet utöver den nuvarande föreskriften i 16 *om att länsstyrelse 

och lokal skattemyndighet skall medverka enligt föreskrifter som meddelas 

av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Jag bortser här 

från de bestämmelser som reglerar befogenheterna i fråga om revision m. m. 

Det kan emellertid vara lämpligt att i ifrågavarande kapitel i TL, som handlar 

om taxeringsorganisationen. översiktligt ange de olika beskattningsorganens 

uppgifter och inbördes relationer. Som har framgått av den föregående 

redogörelsen för ordförandens uppgifter i den nya organisationen har jag 

också förordat att man i TL skall ange de uppgifter som huvudsakligen skall 

ankomma på honom. Förslaget i den delen innehåller bl. a. föreskrifter om att 

ordföranden alltjämt skall ha skyldighet all utföra viss granskning och 

utredning. Han skall vidare ha rätt att själv föredra ärendena. 

Mot denna bakgrund anser jag att man i TL även bör ange skattemyndig

heternas uppgifter i dessa avseenden. I lagen bör sålunda komma till uttryck 

att det skall ankomma på länsstyrelse och lokal skattemyndighet att granska 

deklarationer och i övrigt bereda ärendena för taxeringsnämnden. Vidare bör 

anges att myndigheterna skall tillhandahålla föredraganden och ombesörja 

expeditionella göromål. Bestämmelserna bör ha sin plats i 12 ~-

De närmare föreskrifter som behövs angående de olika arbetsmoment som 

ingår i dessa arbetsuppgifter och fördelningen av uppgifterna mellan de båda 
myndigheterna bör beslutas av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer. I denna ordning hör således ges föreskrifter om vem som skall 

handha sortering av deklarationer. längdföring m. m. Detsamma gäller i fråga 

om vilka skattskyldiga och vilka nämnder de olika myndigheternas 

medverkan skall avse. I sista hand bör skattechefen vara elen som reellt 

beslutar i dessa frågor. Jag återkommer i det närmast följande avsnittet till 

detta spörsmål. 

Enligt mitt förslag skall sålunda i 12 ~ anges att länsstyrelse och lokal 

skattemyndighet skall granska deklarationer och i övrigt åt nämnden bereda 

iirenden samt ombesörja göromål av expeditionell art. Länsstyrelsen och den 

lokala skattemyndigheten skall tillhandahålla föredragande i ärende som 

myndigheten har berett. 
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.411s1•ar!i/iirdelning - skaueche/i!ns srällning 

Enligt 1975 års principbeslut skall skattechefen leda och styra taxeringen 
och granskningen inom liinet. Detta innebiir att han skall utöva den 
administrativa ledningen av granskningstjiinstemiinnens arbete tKh ha riitt 
att ge direktiv för uppliiggningen av granskningsinsatserna och taxeringsar
betet i övrigt. Han skall vidare kunna i vissa situationer förfoga över hela 
granskningsorganisationen i länet, t. ex. för koncentrerade kontrollinsatser 

pa vissa omräden. 
Principbeslutet slär alltså fast att elen materiella och formella styrningen av 

såviil det regionala som det lokala taxeringsarbetet skall vila pä skattechefen. 
Utredningens forslag innebiir att det samlade ansvaret för det ärliga 
taxeringsarbctct Jlled vissa undantag liiggs på skattechefen. Jag ansluter mig 
till huvudprinciperna i utredningens förslag. I enlighet med principbeslutet 
skall sälunda skattechefen dels inta en ledande stiillning vid säviil det 
regionala som det lokala taxeringsarhetet dels ges ett ökat formellt ansvar för 
taxeringsarbetet i första instans. 

I friiga om ledningen av taxeringsarbetet skall skattet:hefen sMedes inte 
bara ha att sjiilvstiindigt besluta om hur detta arbete skall ordn;L-; och bedrivas 

inom liinsstyrelsen. Skattechefens uppgift att leda taxeringsarbetet skall 
ocksä som utredningen har föreslagit innefatta en möjlighet att ge niirmare 
;mvisningar om hur lokal skattemyndighets medverkan i taxeringsarbctct 
skall tillgå. Han skall bl. a. ha möjlighet att ge direktiv för uppliiggningen av 
gransknings- och kontrollarbetet. Han måste vidare kunna inrikta myndig
hetens arbetsinsatser sä som i det siirskilda fallet kriivs för att taxeringsnämn
derna skall fä bästa möjliga stöd. Han bör sålunda solll utredningen har 
lt.irurdat exempelvis kunna föreskriva att en lokal skattemyndighet skall bistå 
annan lokal skattemyndighet eller att lokal skattemyndighet skall bitriida 
siirskild niimnd iiven om arbetet avser skattskyldiga med hemortskomlllun 

utom fögderiet. 
Skattechel'cns ledningsfunktion i fråga Olll de lokala skal temyndigheternas 

granskningspersonal kan emellertid inte utövas p;'\ samma siitt solll i 
förhållande till personalen pä liinsstyrelsen. SkattC(hefens planliiggning av 
arbetet och fördelning av resurserna måste sjiilvfallet ske i samr[1d med de 

lokala skattemyndigheterna. Jag anser i likhet med !lera relllissinstanser att 
det samrådsfi.irfarande inom ramen för ett siirskilt samrådsorgan som 
utredningen har förordat kan vara en liimplig form för planliiggningen och 

utformningen av taxeringsarbetet. Med hiinsyn till att skattechefen skall ha 
ledningen och ansvaret för taxeringsarbetet i liinet iir det dock han som skall 

ha det avgörande inflytandet. 
Jag iir diirmed framme vid frågan hur bestiimmelserna om skatted1efens 

befogenheter i förhällande till lokal skattemyndighet och dess gransknings

pcrsonal liimpligen hör regleras. 
Jag skall hiir mot bakgrund av den föregåemle redogörelsen först beröra 

utredningens förslag att skattechelen skall ha att utl1irda föreskrifter om lokal 
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skattemyndighets medverkan efter samdd med myndigheten. 

Som jag tidigare har framhållit må~te skatte.chefen för att kunna utöva sin 
ledande funktion kunna ge anvisningar för lokal skattemyndighets 
medverkan i taxeringsarbetel häde till den del som g~iller sjiilva deklarations
granskningen och den del som avser revisioner eller annan kontrollverksam

het. Sådana anvisningar kan i varje fall till viss del kommaalt !11 karaktiiren av 

föreskrifier i regeringsformens mening. Sådana föreskrifter skall utf:.ird<L~ av 
regeringen eller den underordnade myndighet åt vilken regeringen uppdrar 

att meddela erforderliga bestämmelser. Sådant uppdrag hör ges åt liinsstyrel

sen. HesUimmelse hiirom bör tas in i TK. I enlighet med principbeslutet hör 

dock skattechefen i praktiken sjiilv få svara får anvisningarnas innehåll och 

utformning. En sådan ordning erhälls genom att i Hinsstyrclseinstruktionen 

tas in hest:immelse om att chefen får skatteavdelningen ensam beslutar 

angående föreskrifter for lokal skattemyndighets medverkan i taxerings
niimndernas arhete. Jag föreslår att frågan löses efter dessa linjer. 

Vid övcrviigandena i prop. 1975:87 framhölls att vissa fördelar hetriiffande 

ledningsfunktionen för taxeringsarhetet liksom andra hithörande 
administrativa frågor skulle erhåll<ts genom att inordna lokala skattemyndig

heten som en lokal enhet i den regionala förvaltningen. Skatteutskottet <SkU 
1975:31 J gav i sitt betänkande med anledning av propositionen med 

riksdagens instiimmande ullryck för uppfattningen, att man på liingre sikt 

borde inrikta sig på att inlemma fögderiorganisationen i den regionala 

förvaltningen. Frågan om en sådan sammanforing av lokala skattemyndig
heten med Hinsstyrelscrn<L~ skatteavdelningar utreds f. n. av siirskilda 

sakkunniga <Fögderiutredningen: Kn 1975:02). 

I direktiven för fögderiutredningen framhålls att även om utredningsar
hetct enligt vad som har förutsatts bedrivs skyndsamt, kan resultatet inte 
fårverklig<L~ innan den nya taxcringsorganisationcn har genomförts. Man har 
sälunda att riikna med att skattechefens dircktivriitt för uppliiggningen av 
granskningsinsatserna och taxeringsarbetet i övrigt under ett antal år rår 
utövas med den organisationsindelning som nu föreligger. I samband med ett 
inordnande av lokal skattemyndighet i liinsstyrclsernas skatteavdelningar 
kan bl. a. frågan om skattechefens stiillning komma att aktualiseras på 
nytt. 

Vad jag nu har sagt innebiir sålunda att i TL inte tas in någon föreskrift som 

direkt anger skatte.chefens befogenheter i forhållandc till lokal skattemyn

dighet. Som jag tidigare har antytt hör dock i enlighet med principbeslutet 

skattechefens ledande ställning i detta avseende liksom i fråga om taxerings
arhctct i övrigt komma till uttryck i TL. Utredningen föreslår att det i 17 ~ 

anges att skattechefen leder taxeringsarbetet i liinet. Enligt utredningens 

uppfattning bör bestämmelsen få till följd att nuvarande f"Oreskrift i 59 ~ TL 
om Hinsstyrelsens åliggande att vaka över taxcringsarhetet i första instans 

slopas. För egen del vill jag anföra följande. 

Det åvilar sedan gammalt länsstyrelsen att utöva tillsyn över beskattnings-
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väsendet. Emellertid gäller också sedan lång tid att vissa uppgifter av fiskal 
natur såsom taxeringskontroll och processföring ligger på skattechefen 
(tidigare förste taxcringsintendcnten), som diirvid är undantagen liinsstyrcl
sens inflytande. Detta följer bl. a. av föreskriften i 17 ~om att skattechefen 
skall bevaka det allmiinnas rätt och verka för riktiga taxeringar, bl. a. genom 
att granska taxeringsnämndernas beslut och i förekommande fall anföra 
besvär. Härtill komml!r att flertalet av de uppgifter i fråga om taxeringsarhetet 
som f. n. formellt ankommer på länsstyrelsen i praktiken är delegerade på 
avdelningschefen genom normalarbetsordningen för liinsstyrelscrna. 

Utredningen förordar att liinsstyrelsen alltjiimt skal I ha kvar ansvaret för de 
arbetsuppgifter som lir av allmän administrativ natur. Jag delar denna 
uppfattning och anser i likhet med utredningen att man inte bör göra nägon 
iindring beträffande länsstyrelsens ansvar för distriktsindelningen och 
förordnande av ordförande. Som jag tidigare har framhållit är dock beslut om 
distriktsindelning all betrakta som normbeslut och skall diirför ges i 
författnings form. På grund härav kan länsstyrelsen enligt regeringsformen 
inte tilliiggas beslutanderiitten direkt i TL utan diir bör anges all beslut 
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. I TK bör 
anges att liinsstyrelsen beslutar i frågan. Jag förutsiitter vidare att dessa 
uppgifter liksom f. n. kommer all delegeras till chefen för skatteavdelningen 
genom arbetsordningen. 

I enlighet med det anförda föreslår jag att det i 14 ~anges att skallechefen 
leder och ansvarar för deklarationsgranskningen och annan kontroll för 
taxeringen. Vidare ansluter jag mig till utredningens uppfattning att skalle
chefen bör uppriilla förslag till liinsanvisningar och niir så iir önskviirt kalla 
nämndledamöter till överliiggningar angående taxeringsarbetel. Dessa 
uppgifter bör diirför i överensstämmelse med utredningens förslag överflynas 
frän liinsstyrelsen till skattechefen. Bestämmelserna har dock enligt min 
mening sin plats i TK. Nuvarande bestiimmelser i 59 a och 60 ~~ TL kan 
diirför utgå. 

Med hiinsyn till vad jag nu har anfört anser jag i likhet med utredningen att 
59 ~bör slopas. Länsstyrelsens skyldigheter vid den årliga taxeringen framgår 
av de paragrafer som reglerar de olika arbetsuppgifterna. 

När det slutligen giiller taxeringsarbetet i nämnderna bör enligt vad jag 
tidigare har sagt den ledande funktionen ankomma på ordföranden. 
Tm<.eringsnämnden bör i materiellt hlinseende inta en självständig ställning 
gentemot skattemyndigheterna i övrigt. Någon direktivriitt för länsstyrelse 
eller annan i sakfrågorna bör alltså inte finnas. rniremot bör skattechefen 
liksom f. n. stödja taxeringsnämnderna med räd och anvisningar i de 
materiel la frågorna. 
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Öl'riga .fi"dgor 

Enligt 16 ~ 2 mom. TL får kommun förordna tjänsteman hos kommunen 
som länsstyrelsen godkiinner all biträda ordföranden med granskning av 
deklarationer. I 16 ~ 3 mom. föreskrivs att ordföranden får anlita skrivbi

träde. 
Utredningen föreslår att föreskrifterna slopas med hänsyn till att alla 

niimnder skall biträdas av tjänstemän hos lokal skattemyndighet eller 
länsstyrelse. Utredningen föreslårockså att i 17 ~införs en uttrycklig regel om 

taxeringsintendents partsställning i taxeringsprocessen för att bl. a. markera 
att taxeringsintendenten inte iir part i taxeringsniimnden. 

För egen del anser jag i likhet med nera remissinstanser att regeln om. 
kommuns medverkan i taxeringsarbetet bör behållas. Den utgör grundvalen 
för det arbete som utförs av de kommunala taxeringsrevisorer som finns 
anstiillda i vissa kommuner. Jag delar inte heller utredningens uppfattning att 
det behövs en föreskrift om taxeringsintendentens partsställning. Denna 
framgår enligt min mening av andra bestämmelser i TL. Däremot förordar jag 
i likhet med utredningen att föreskriften om ordforandens rätt att anlita 
skrivbiträde slopas. 

Jag föreslår att bestämmelserna om kommuns medverkan i taxeringsar

betet med vissa redaktionella iindringar tas in i 13 ~-

11.3 Taxeringsnämndernas verksamhet 

I I. 3. I A rhet~/ormer 

Sammafllräden. närrnroräll m. m. 

I 61--63 ~§ finns regler om taxeringsnämndens sammanträden. De avser 
bl. a. bestämmandet av tid och plats, kallelseskyldighet. närvarorätt. skyl
dighet att anmäla skiljaktig mening och protokollföring. Reglerna innebär i 
huvudsak följande. 

Tid och plats för taxeringsnämndens sammanträden bestäms av ordföran
den. Han skall också kalla ledamöterna och på lämpligt sätt och i god tid 
underrätta länsstyrelsen och de skattskyldiga inom taxeringsdistriktet om tid 
och plats för sammanträdena. Är ledamot förhindrad att komma skall han i 
sitt ställe kalla suppleanten och underrätta ordföranden härom (61 § I mom.). 
Normalt brukar nämnden sammanträda 4-8 gånger under perioden 
mars-juni. 

Sammanträde med taxeringsnämnd skall hållas inom slutna dörrar. 
Skattskyldig har dock rätt att företräda inför nämnden för att lämna 
upplysningar till ledning för taxeringen. I sådant fall bör nämnden i regel 
genast lämna skatiskyldig begärd upplysning i fråga om hans taxering (61 ~ 4 
mom.). Taxeringsinspektör deltar i nämndens överläggningar men inte i dess 
beslut (61 § 2 mom.). Skattechefen eller av honom beordrad tjänsteman får 



Prop. 1977178:181 208 

närvara vid sammanträde med taxeringsnämnden (61 * 5 mom.). 

Skiljaktig mening hos ordförande eller taxeringsinspektör skall anges på 

deklarationshandling och antecknas i protokollet. Annan ledamot som 

deltagit i taxeringsnämndens beslut får anföra reservation mot beslutet. Av 

nämnden anlitad sakkunnig har riitt alt anteckna särskild mening till 

protokollet (63 § J. 

Protokoll skall föras vid sammanträdena i erforderlig omfattning. Proto

kollet skall justeras av ordföranden och två andra ledamöter (61 * I mom.). I 

praktiken förs inte särskilt protokoll från varje sammanträde utan ett enda 

protokoll upprättas för hela taxeringsperioden. I protokollet tas inte in uppgift 

om vilka taxeringar som har behandlats vid visst sammanträde. Det går inte 

heller att av protokollet utläsa vilka ledamöter som har deltagit i beslut 

rörande viss skattskyldigs taxering. 

Enligt principbeslutet skall föredragande tjänsteman inte få delta i 

nämndens beslut men få anteckna avvikande mening. Suppleant skall få 
närvara vid nämndens sammanträden även utan alt ordinarie ledamot har 

förfall. 

Utredningen föreslår till en början vissa ändringar i 61 * I mom. i fråga om 

ordförandens skyldighet att underrätta om tid och plats för sammanträdena. 

Föreskriften om att han på lämpligt sätt skall underrätta de skattskyldiga 

inom taxeringsdistriktet föreslås slopad. I stället införs skyldighet för 

ordföranden alt underrätta lokal skattemyndighet. Enligt utredningen tillgo

doser man därigenom de skattskyldigas intresse av att på ett enkelt sätt få 

kiinnedom om sammanträdena. Vidare föreslås att ordföranden skall kalla 

suppleanterna till det första sammanträdet och underrätta dem om tid och 

plats för övriga sammanträden. 

Närvarorätten vid nämndens sammanträden skall enligt utredningens 

förslag regleras i 61 § 2 inom. Föredragande tjänsteman i nämnden föreslås få 

närvarorätt även i fråga om ärende som han inte har föredragit. lians rätt alt 

närvara vid nämndens överläggningar föreslås dock gälla endast ärende där 

han är föredragande. Den som utan att vara föredragande har verkställt 

taxeringsrevision föreslås få närvarorält och rätt all delta i överläggningarna 

vid handläggning av ärende som berörs av revisionen. Samma rätt skall enligt 

förslaget liksom f. n. tillkomma sakkunnig vid handläggning av taxerings

fråga beträffande vilken han har biträtt nämnden. Vidare föreslås rätt att 

närvara vid sammanträde för skattskyldigs ombud och biträde samt för 

suppleant som inte har trätt i ledamots ställe. Den nuvarande föreskriften i 61 

~ 5 mom. om närvarorält för skalle1:hcfen eller av honom beordrad 

tjänsteman föreslås överOyttad till 6 I ~ 2 mom. Skattskyldigs rätt att företriida 

inför nämnden skall enligt förslaget stå kvar i 61 ~ 4 mom. 

Bestämmelserna i 63 ~ om rätt - i vissa fall skyldighet - att anföra 

reservation mot taxeringsnämndens beslut eller att låta anteckna avvikande 

mening till protokollet föreslås iindrade. Förslaget innebär all de som får delta 

i nämndens överläggningar även skall ha rätt att anmäla från beslutet 
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skiljaktig mening. Den nuvarande föreskriften om att skiljaktig mening skall 

antecknas i protokollet föreslås med hänsyn till föreskriftens ordningska

raktär överflyttad till TK. 

I övrigt föreslås inte några ändringar av bestämmelserna om protokoll

föring i TL. Den nuvarande föreskriften om att protokoll skall föras i 

erforderlig omfattning står alltså kvar. Utredningen avvisar tanken på att 

införa skyldighet för nämnden att i protokollet eller på annat sätt dokumen

tera vilka ledamöter som har deltagit i visst beslut. 

Remissinstanscrna godtar i allmänhet utredningens förslag. En del 

instanser är dock kritiska på några punkter. Från flera håll uttalas sålunda 

tveksamhet till att suppleanterna får närvara vid nämndens samtliga 

sammanträden. En sådan ordning anses innebär att arbetet i nämnden blir 

tungrott. Förslaget om närvarorätt för föredragande, sakkunnig och 

taxeringsrevisor berörs av ett mindre antal rcmissinstanser. De som tar upp 

frågan är tveksamma eller avvisande till förslaget att sakkunnig och revisor 

skall ha rätt att närvara även vid nämndens överläggningar. Detta anses strida 

mot processuell praxis. Utredningens ståndpunkt att man inte bör införa 

skyldighet att dokumentera vilka ledamöter som har deltagit i ett beslut 

rörande viss skattskyldigs taxering kritiseras av bl. a. JO. Den nya regerings

formen och instruktionen för JO medför att taxeringsnämnderna numera står 

under JO:s tillsyn. Det blir därför enligt JO i framtiden nödvändigt att 

dokumentation finns om vilka ledamöter som har deltagit i beslut rörande 

viss skattskyldig. 

För egen del får jag anföra följande. 

Ordförandens skyldighet enligt 61 * I mom. att underrätta de skattskyldiga 

i distriktet om nämndens sammanträden hänger samman med de skattskyl

digas rätt att företräda inför nämnden och lämna upplysningar. Någon 

särskild form för underriittclscskyldighetens f u!lgörande har inte föreskrivits. 

I praktiken brukar meddelande om sammanträdena anslås hos länsstyrelsen, 

på kommuns anslagstavla c. cl. Av meddelandet framgår inte vilka taxeringar 

som avses behandlas vid visst sammanträde utan endast tid och plats för 

sammanträdena. Skattskyldig som vill närvara när hans deklaration 

behandlas av nämnden måste alltså vända sig till ordföranden eller den som 

granskar deklarationen för att få upplysning om till vilket sammanträde han 

bör komma. I den nya organisationen är det enligt min mening naturligt att 

den skattskyldige tar kontakt med föredragande tjänsteman hos länsstyrelse 

eller lokal skattemyndighet om han vill utnyttja sin rätt att företräda inför 

nämnden. Med hiinsyn härtill förordar jag i likhet med utredningen att man 

slopar föreskriften i 6 I ~ I mom. att ordföranden skall underrätta de 

skattskyldiga om sammanträdena och i stället inför skyldighet för ordför

anden att underrätta lokal skattemyndighet. Den nuvarande skyldigheten att 

underrätta länsstyrelsen står kvar. 

För en situation finns det emellertid enligt min mening anledning att 

bibehålla och även utvidga underrättelseskyldigheten gentemot de skattskyl-

14 Riksdagrn 1977/78. I sam/. Nr 181 
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diga. Jag tänker på fall där TN-revision har verkställts hos den skattskyldige. 

Enligt utredningen bör den skattskyldige upplysas om sin rätt att företräda 

inför nämnden om revisionen har utförts av en från granskningsarbetet 

fristående taxeringsrevisor och denne kallas till nämndens sammanträde. För 

egen del anser jag att man bör gå ett steg liingre och underrätta den 

skattskyldige om tid och plats för sammanträdet i samtliga fall där 

taxeringsrevision har verkställts hos honom. Jag föreslår att en föreskrift 

härom tas in i 61 § 1 mom. 

Principbeslutet om suppleants närvarorätt bör enligt utredningen innebära 

att suppleanterna kallas till det första sammanträdet och underrättas om 

övriga sammanträden. Jag ansluter mig till förslaget att suppleanterna skall 

kallas till det första sammanträdet. Som utredningen har framhållit är det 

önskvärt att suppleanterna är närvarande vid det första sammanträdet då 

arbetet planläggs och ordföranden bl. a. informerar om nyheter vid 

taxeringen. Däremot bör det enligt min mening inte införas någon skyldighet 

för ordföranden att särskilt underrätta suppleanterna om övriga sammanträ

den. Om suppleant önskar delta i sammanträdena utan att förfall förordinarie 

ledamot föreligger har han möjlighet att vända sig till ordföranden eller 

skattemyndigheterna för att få information om sammanträdena. Förslaget 

om kallelse till suppleanterna framgår av 61 § 1 mom. 

Liksom f. n. skall taxeringsnämndens sammanträden hållas inom stängda 

dörrar. Jag ansluter mig i huvudsak till utredningens förslag i fråga om den 

personkrets som skall ha rätt att närvara vid sammanträdena. Föredragande 

tjänsteman måste självfallet ha rätt att närvara vid sammanträdena och även 

delta i nämndens överläggningar. Detta bör g1illa oavsett om tjänstemannen 

själv har föredragit ärendet eller ej. Jag förordar vidare att suppleant som ej 

har trätt i ordinarie ledamots ställe skall ha rätt att närvara vid överläggning

arna. 

Skattskyldigs rätt att företräda inför nämnden genom ombud eller med 

annat biträde följer enligt min mening av 6 § förvaltningslagen. Bestämmel

serna i 61 ~ 4 rnom. TL bör sålunda efter förvaltningslagens tillkomst anses 

innebära en komplettering av föreskrifterna i 16 § förvaltningslagen om rätt 

för part att muntligen lämna uppgifter i förvaltningsärende och inte en från 6 § 

samma lag avvikande reglering. Jag anser således att det inte behövs någon 

föreskrift i TL om skattskyldigs rätt att företräda inför nämnden genom 

ombud eller med biträde. 

Beträffande närvarorätten för taxeringsrevisor och sakkunnig vill jag till en 

början erinra om att sakkunnig f. n. har rätt att delta i nämndens överlägg

ningar och anteckna avvikande mening till protokollet. Det finns emellertid 

som några remissinstanser har påpekat skäl för att nu överge denna ordning. 

Bl. a. gäller inom den allmänna förvaltningen i övrigt normalt inte några 

motsvarande befogenheter för sakkunnig. Det kan också ibland framstå som 

olämpligt att från nämnden fristående expertis får vara kvar vid nämndens 

överläggningar när förhandling med den skattskyldige har ägt rum. Jag 
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föreslår därför att närvarorätten för taxeringsrevisoroch sakkunnig begränsas 

till en rätt att företräda inför nämnden och lämna upplysningar i ärendet. Har 

föredraganden utfört taxeringsrevisionen bör detta inte utgöra hinder mot att 

han deltar i nämndens överläggningar i ärendet. Taxeringsrevisorns närva

rorätt bör anges i lagtexten. Sakkunnigs rätt att företräda inför nämnden på 

angivet sätt får anses följa av 15 §,som föreskriver att nämnden får anlita 

sakkunnig. Liksom hittills bör skattechefen och av honom beordrad tjän

steman ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Sådan tjänsteman 

bör dock som utredningen har föreslagit inte ha rätt att närvara vid 

överläggningarna. Mina förslag i fråga om närvarorätten framgår av 61 § 2 och 

4 mom. 

Rätt att anmäla skiljaktig mening bör som utredningen har föreslagit 

tillkomma föredraganden. Med hänsyn till vad jag nyss har förordat 

beträffande närvarorätten för sakkunnig och taxeringsrevisor kan jag 

däremot inte ansluta mig till förslaget att även dessa tjänstemän skall ha rätt 

att anmäla skiljaktig mening. Lagtekniskt innebär det att nuvarande 

föreskrift om rätt för sakkunnig att anteckna särskild mening till protokollet 

utgår. När det gäller ledamöterna i taxeringsnämnden gäller f. n. att 

ordföranden är skyldig att på deklarationen eller bilaga till denna ange 

skiljaktig mening och göra anteckning härom i protokollet. Övriga ledamöter 

har rätt att anföra reservation mot taxeringsnämndens beslut. Sådan 

reservation skall anmälas innan sammanträdet avslutas. Vill ledamoten 

närmare ange grunderna för reservationen skall denna avfattas skriftligen och 

avges senast vid justeringen av protokollet. Jag anser i likhet med utred

ningen att reglerna i dessa avseenden bör göras lika för ordföranden och de 

valda ledamöterna. Bestämmelserna bör tas in i 64 * som handlar om 

omröstning vid skiljaktiga meningar. Jag föreslår att i ett nytt andra stycke i 

paragrafen anges att skiljaktig mening hos ledamot och föredragande 

tjänsteman skall avfattas skriftligen och avges inom en vecka efter samman

trädet. 

När det gäller protokollföringen och därmed sammanhängande frågor delar 

jag den uppfattning som bl. a. JO har framfört, nämligen att man bör införa 

skyldighet att dokumentera vilka ledamöter som har deltagit i ett beslut 

rörande viss skattskyldigs taxering. Det bör ankomma på regeringen att 

föreskriva hur denna dokumentation skall ordnas. I likhet med utredningen 

förordar jag vidare att reglerna om protokollföringen samlas i TK där redan 

flertalet av föreskrifterna på området finns. Det bör alltså ankomma på 

regeringen att meddela föreskrifter om protokollföringen. Jag föreslår att 61 § 

I mom. ändras i enlighet härmed. Vidare föreslår jag att de nuvarande 

föreskrifterna om protokollföring i 63 * TL slopas. 
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Beslu1/iirlw1 och omrös111ing 

Reglerna om taxeringsnämndens beslutförhet finns i 63 ~-

Beslut om taxering och annat beslut som innebär avgörande i sak får enligt 
paragrafen fattas om ordföranden och minst två eller, i taxeringsnämnd vars 
distrikt omfattar mer än en kommun. minst tre andra ledamöter är 

närvarande. Endast ett kronoombud får delta i omröstningen. Den omstän
digheten att ledamot har att avträda vid behandling av viss taxering hindrar 
dock inte att beslut fattas rörande denna taxering. Annat beslut av nämnden 
får fattas av ordföranden ensam. 

Omröstningsreglerna finns i 64 ~- Däri föreskrivs att om ledamöterna har 
skiljaktiga meningar skall öppen omröstning hållas och flertalets mening 
gälla. Vid lika röstetal gäller den mening som är till den skattskyldiges förmån 
eller. om denna grund inte kan tillämpas. ordförandens mening. 

Enligt principbeslutet skall ordföranden ensam ha rätt att besluta i fråga om 
otvistiga deklarationer och ärenden om småbelopp liksom frågor av rent 
teknisk och formell natur. Vidare skall omröstningsreglerna ändras så att 
ordföranden får utslagsröst vid lika röstetal. 

Utredningen framhåller att principen vid utformningen av delegationsreg
lerna bör vara att ordföranden ensam skall avgöra endast sådana ärenden där 
lekmannainflytande och lokalkiinnedom kan antas vara utan egentlig 
betydelse. Så snart det föreligger tveksamhet - i riittsligt eller materiellt 
avseende - hur en fråga bör bedömas, skall frågan alltså avgöras av hela 
nämnden. Utredningen anser dock att det i likhet med vad som gäller för 
skatterätten skall finnas en kompletterande regel om att deklarationsavvi
kelser på högst 500 kr. alltid skall få beslutas av ordföranden ensam. 
Utredningen föreslår efter förebild av föreskrifterna om domförhet i 6 *lagen 
om skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt !LSFLJ att taxeringsnämnd 
skall vara beslutför med ordföranden ensam vid 

I) beslut som icke innefattar prövning av iirendcn i sak, 
2) beslut om taxering utan avvikelse från självdeklaration eller annan av 

elen skattskyldige till ledning för egen taxering avlämnad uppgift. 
3) beslut om taxering med avvikelse från självdeklaration eller annan av 

den skattskyldige till ledning för egen taxering avlämnad uppgift, om 
avvikelsen uppgår till högst 500 kr., 

4) beslut om rättelse av tidigare beslut, som till följd av skrivfel. räknefel 
eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet samt 

5) avgörande av ärende i vilket saken är uppenbar. 

Som allmän förutsättning för ordförandens rätt att besluta ensam skall 
vidare enligt förslaget gälla att det inte är påkallat av särskild anledning att 
ärendet prövas av fullsutten nämnd. 

Någon ändring av gällande krav på antal niirvarande ledamöter för att 
nämnden skall vara beslutför föreslås inte. Däremot föreslås i enlighet med 
principbeslutet att omröstningsreglerna iindras så att ordföranden får utslags-
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röst i samtliga fall där det föreligger lika röstetal för skiljaktiga meningar i 

nämnden. 

Förslaget att ordföranden ensam skall få avgöra vissa ärenden tillstyrks 

eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser. 

Den föreslagna ändringen av omröstningsreglerna lämnas utan erinran av 

remissinstanserna. 

För egen del får jag anföra följande. 

Principbeslutet om ordförandens rätt att besluta ensam i vissa ärenden 

bygger på tanken att de förtroendevalda ledamöternas erfarenheter och 

kunskaper nyttiggörs bäst i taxeringsarbetet om nämnderna koncentrerar sitt 

arbete på de viktiga bedömningsfrågorna i taxeringen. Jag ansluter mig till 

utredningens uppfattning att ordförandens rätt att besluta ensam inte bör 

vara beroende av niimndens delegation utan bör skrivas in i TL. Det är 

sålunda angeläget att den i principbeslutet avsedda beslutsordningen verk

ligen genomförs så att nämndernas arbete får den inriktning som förutsätts i 

beslutet. Utgångspunkten för regleringen bör därvid som utredningen har 

föreslagit vara bestämmelserna om enmansmål i LSFL. 

Bland de remissinstanser som uttalar sig i fråga om omfattningen av 

ordförandens behörighet finns företrädare för såväl en längre gående 

behörighet för ordföranden att besluta ensam än vad utredningen har förordat 

som för en mer begränsad beslutanderätt. Det är främst i två avseenden som 

meningarna går isär. Det gäller besluten i fall där avvikelsen uppgår till 

mindre belopp eller där saken är uppenbar. 

En del remissinstanser anser sålunda att beloppsgränsen 500 kr. bör höjas. 

Några uttalar sig för att man inte bör bestämma någon fasl gräns. Bl. a. 

föreslås att gränsen anknyts till viss procent av basbeloppet eller ett ringa

beloppshegrepp. Andra åter förordar att varje avvikelse i sakfrågan från 

deklarationen som iir till den skattskyldiges nackdel skall föredras i nämn

den. 

För egen del anser jag att ordföranden i enlighet med principbeslutet bör ha 

rätt att besluta i ärenden om småbelopp oavsett om avvikelsen innebär 

höjning eller sänkning av taxeringen. En fast beloppsgräns är enligt min 

mening att föredra framför sådana lösningar som har förts fram under 

remissbchandlingen. Annars får man inte tillräcklig klarhet i hur långt 

ordförandens behörighet sträcker sig. Beloppsgränsen bör, som utredningen 

har föreslagit, vara densamma som gäller för enmansmålen i skatterätt, dvs. 

500 kr. Jag förordar således utredningens förslag att ordföranden ensam får 

besluta om taxering med avvikelse från deklarationshandlingarna, om 

avvikelsen uppgår till högst 500 kr. Det bör anges att beloppsgrlinsen avser 

taxerad inkomst. Omfattar avvikelsen flera poster gäller beloppsgränsen 

sjiilvfallet det sammanlagda beloppet av dessa. Förekommer i deklarationen 

fel i både höjande och sänkande riktning bör också den sammanlagda 

effekten i princip vara avgörande för tillämpningen av bestämmelsen. Ärdet i 

sådant fall fråga om större belopp bör dock taxeringen prövas av hela 

nämnden. 
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Några remissinstanser ifrågasätter lämpligheten av att ge ordföranden 

behörighet att besluta i ärenden i vilka saken är uppenbar. Det anses från en 

del håll lämpligt att i vart fall erinringar mot ordförandens beslut föredras i 

nämnden. En och annan remissinstans anser att ordförandens rätt att besluta 

ensam inte bör sträcka sig längre än till fall då fråga är om tekniska och 

formella ändringar. För egen del anser jag i likhet med utredningen att 

ordförandens beslutsbehörighet bör omfatta även ärenden där saken är 

uppenbar. Det bör dock understrykas att fråga är om restriktiv tilliimpning. Så 

snart det föreligger tveksamhet - i rättsligt eller materiellt hänseende - hur 

frågan skall bedömas skall den underställas nämnden. Jag vill också 

framhålla att den omständigheten att den skattskyldige kommer in med 

erinringar mot beslut som har fattats av ordföranden ensam normalt bör 

anses utgöra sådan särskild anledning som påkallar att ärendet avgörs av 

fullsutten nämnd. Det bör påpekas att jag avser att föreslå att taxerings

nämnden skall ha skyldighet att under hela taxeringsperioden ompröva 

beslut när skattskyldig begär det eller skäl annars föreligger (avsnitt 

11.3.2). 

Det anförda innebär således att jag i allt väsentligt förordar utredningens 

förslag i fråga om rätt för ordföranden att besluta ensam i vissa ärenden. De 

nya bestämmelserna framgår av 63 * TL. 

När det gäller omröstningsreglerna biträder jag i likhet med remissinstan

sema utredningens förslag att ordföranden skall få utslagsröst vid lika 

röstetal. Bestämmelser behövs dock också om i vilken utsträckning skilda 

omröstningar skall äga rum när flera frågor prövas i ärendet samt om vad som 

skall gälla när flera än två meningar yppas vid omröstningen. 

Jag föreslår efter förebild av motsvarande regler i LSFL att bestämmelserna 

i rättegångsbalken om omröstning i tvistemål görs tillämpliga på taxerings

nämnden, med det undantaget att ordföranden skall säga sin mening först. 

Förslaget föranleder ändring av 64 § TL. 

Övriga .ti·ågor 

Enligt 50 ~ TL har de kommun- och landstingsvalda ledamöterna rätt att 

granska självdeklarationer endast om de utses därtill av taxeringsnämnden. 1 

paragrafen föreskrivs också att det inom taxeringsnämnd inte får lämnas 

vidare redogörelse för innehållet i självdeklaration än som behövs för 

taxeringen. 

Utredningen föreslår att bestämmelserna i 50 § ändras så att samtliga valda 

ledamöter får rätt att granska självdeklarationer. 

Förslaget lämnas utan erinran av det stora flertalet remissinstanser. Några 

instanser vill dock ha kvar en begränsning av ledamöternas rätt att ta del av 

deklarationerna. 

Jag vill till en början erinra om att frågan om att slopa begränsningen för de 

valda ledamöterna att ta del av självdeklarationer diskuterades redan i 
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förarbetena till TL. I prop. 1955:160 uttalade föredraganden bl. a. att en 
förutsättning för den vidstr~ickta rätten all få inblick i olika förhållanden, som 
tillkommer taxeringsmyndigheterna, är att kretsen av de personer som får del 

av materialet blir så liten som möjligt. Jag delar denna uppfattning. Jag är 
således inte beredd att på det säll utredningen har föreslagit generellt ge 
ledamöterna tillgång till deklaralionsmaterialet. Som jag nyss har sagt finns 

möjlighet för nämnden all utse någon ledamot som utöver ordföranden 

granskar deklarationerna. En annan sak är att bestämmelserna inte får hindra 

ledamöterna att ta del av deklarationshandlingar i den mån det behövs för att 
de skall få bästa möjliga beslutsunderlag. Som bl. a. JO har påpekat ger de 

nuvarande bestiimmelserna inte tillräckligt utrymme i detta avseende. Jag 

föreslår därför att det i 50 *anges alt annan ledamot än ordföranden får ta del 

av självdeklaration vid nämndens sammanträde i den omfattning som 

erfordras för taxeringen. 

Enligt 66 ~ TL beslutar taxeringsnämnden årligen i fråga om inkomsttax
ering och förmögenhet:>laxering. Nämnden skall så snart ske kan och om 
möjligt före utgången av maj månad under taxeringsåret företa taxering till 

kommunal inkomstskatt av sådana skattskyldiga, som skall taxeras till statlig 

inkomstskatt av annan taxeringsnämnd eller vilkas besvär över taxeringen 

skall prövas av den mellankommunala skatterätten. Vid sådan taxering bör 

samråd i regel ske med övriga nämnder som taxerar den skattskyldige. Dessa 

skall också underrättas om taxeringen. Även för andra fall föreskrivs 
u nderrät telsesky Id ighel. 

Utredningen föreslår att besUimmelserna i 66 * om förtursbehandling av 
vissa taxeringsärenden och om nämndens skyldighet att i vissa fall samråda 
med och underrätta andra berörda taxeringsnämnder ändras bl. a. med 
hänsyn till utredningens förslag att all taxering av en skattskyldig skall ske i 

en enda nämnd. Sålunda införs en allmän skyldighet för sådan nämnd att 
inhämta upplysningar för taxeringen medan de nuvarande föreskrifterna om 
samråd och underrättelseskyldighet mellan nämnderna i sådana_ fall slopas. I 

huvudsak betingas dock ändringarna av alt vissa av de nuvarande föreskrif

terna anses vara av ordningskaraktär. Dessa föreskrifter föreslås skola utgå. 
Del gmler bl. a. bestämmelsen om all taxeringar av skattskyldiga, vilkas 
besvär skall prövas av mellankommunala skatterätten skall behandlas med 
förtur. 

Utredningen föreslår också all huvudregeln om skyldigheten för taxerings

niimnd att underrätta annan nämnd om förhållande som kan påverka 

taxeringen, som f. n. finns i TK, flyttas till 66 * TL. De nuvarande 
specialreglerna om underrättelseskyldighet enligt 66 S föreslås slopade. 

Jag biträder utredningens uppfattning all de nuvarande bestämmelserna i 
66 §om förtursbehandling. samråd och underrättelseskyldighet närmast hör 

hemma i TK. I motsats till utredningen anser jag emellertid att det inte finns 

skäl att ersätta de nuvarande specialföreskrifterna med mera allmänt hållna 

föreskrifter av samma huvudsakliga innebörd. Regleringen i dessa avseenden 
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bör ske uteslutande i TK. Mitt förslag innebär alltså att de nuvarande 

föreskrifterna i 66 * om förtursbehandling m. m. utgår. 

11 .3.:! Bes/urs- och u11derriirrelsl~fii!lära11der 

/nled11i11g 

F. n. gäller att taxeringsnämnden, om den inte följer skattskyldigs 

uppgifter i självdeklaration. är skyldig att underrätta den skattskyldige om i 

vilka hänseenden deklarationen har frångåtts. Skälen för nämndens avvi

kelse skall också redovisas. Innan nämnden meddelar sitt beslut skall den 

vidare regelmässigt ha lämnat den skattskyldige tillfälle att yttra sig. Så 

behöver dock inte ske när fråga är om felräkning. misskrivning eller annat 

uppenbart förbiseende eller det eljest är uppenbart att yttrande från den 

skattskyldige inte är erforderligt för frågans bedömande. I praktiken tillämpas 

bestämmelserna så att den skattskyldige i vanligt brev tillställs meddelande 

om en s. k. ifrågasatt avvikelse. I många fall har meddelandet om den 

ifrågasatta avvikelsen föregåtts av skriftlig eller muntlig kontakt mellan den 

skattskyldige och deklarationsgranskaren. Sedan nämnden tagit slutlig 

ställning till taxeringen underrättas den skattskyldige härom genom ett 

slutligt beslut. Underrättelsen skall vara undertecknad av taxeringsnämn

dens ordförande och sändas i rekommenderat brev. 

Redan i RS-utredningens rapport år 1974 föreslogs en omläggning av 

taxeringsnämndens beslutsformer. I rapporten framhölls att skattskyldig inte 

bör få mer än en underrättelse om samma beslut. Det nu tillämpade 

förfarandet med dubbla underrättelser-en om ifrågasatt avvikelse och en om 

slutligt beslut - syntes RS-utredningen onödigt komplicerat. förfarandet 

med slutligt beslut i rekommenderad försändelse borde enligt vad som sades i 

rapporten kunna slopas om skattskyldig hade fått underrättelse 0111 avvikelse 

och inte kommit in med erinran häremot. 

Med hänvisning härtill lades i rapporten fram ett förslag som innebar att 

taxeringsnämndens beslut om avvikelse från skattskyldigs deklaration skulle 

meddelas i form av preliminiira och slutliga beslut. RS-utredningens förslag 

var föremål för remissbehandling och blev i stort sett positivt mottaget. 

Förslaget ansågs dock böra omarbetas på vissa punkter. 

Utredningens nu föreliggande förslag till beslutsformer utgör en sådan 

omarbetning. Det innebär i korthet följande. När taxeringsnämnden finner 

sig böra avvika från skattskyldigs deklaration skall nämnden meddela ett 

formellt beslut härom. Beslutet skall vara preliminiirt. Att beslutet är 

preliminärt innebär att skattskyldig har möjlighet att komma in med 

erinringar till nämnden och att denna kan ompröva beslutet. Finner 

nämnden anledning att ändra sitt beslut skall nämnden meddela ett nytt 

preliminärt beslut. I motsatt fall skall nämnden slå fast sitt tidigare beslut 

genom ett slutligt beslut. Slutligt beslut skall meddelas av niimnden också när 

skattskyldig begär att ett preliminärt beslut skall utfärdas som slutligt beslut. 
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Taxeringsnämnden får meddela högst två preliminära beslut. Om skatt
skyldig inte är nöjd med nämndens andra preliminära beslut har nämnden 
sålunda att meddela ett slutligt beslut och detta oavsett om nämnden 
vidhåller sitt tidigare preliminära beslut eller anser sig kunna bifalla den 
skattskyldiges yrkanden. Även ett slutligt beslut skall emellertid enligt 
förslaget kunna omprövas av nämnden. Så skall kunna ske när slutligt beslut 
är uppenbart oriktigt och den skattskyldige inte har anfört besvär över 
beslutet. Ett preliminärt beslut som inte har omprövats av nämnden anses 

som slutligt vid taxeringsperiodens utgång. 
Taxeringsnämndens preliminära och slutliga beslut skall enligt förslaget 

sändas till skattskyldig i vanligt brev. Båda slagen av beslut skall vidare 
innehålla besvärshänvisning. Besvär över preliminärt beslut får dock inte 
anföras förriin efter ta.xeringsperiodens slut då beslutet blir att anse som 
slutligt. Ordiniira besviiröver niimndens beslut skall anföras före utgången av 
februari månad året efter taxeringsåret. Rätt att anföra extraordiniira besvär 
skall föreligga bl. a. när skattskyldig gör giillande att han inte har fått vare sig 
preliminärt eller slutligt beslut eller debetsedel på slutlig skatt under 
taxeringsåret. 

Remissinstanserna har allmänt funnit det önskvärt att taxeringsnämnden 
relativt fritt kan ompröva sina beslut under hela den tid taxeringen pågår i 
första instans. Den huvudsakliga inviindningen mot utredningens förslag 
synes vara att nämnden medges rätt att meddela endast två preliminära 
beslut. Denna begränsning anses minska möjligheterna till en önskvärd 
"dialog" mellan den skattskyldige och nämnden. Förhållandet uttrycks 
också så att begränsningen till två preliminära beslut på ett onödigt sätt för 
över beslutsfattandet till högre instans. Det har iiven invänts, att slutliga 
beslut bör kunna omprövas i större utsträckning än som skulle bli möjligt 
enligt utredningens förslag. 

Besf111~/lir/ära11dc1 

Enligt de antagna riktlinjerna för taxeringen i första instans skall taxerings
nämnderna erhålla ökade och förbiittrade resurser. Granskning och föredrag
ning av de skattskyldigas deklarationer skall sålunda utföras av hiirför 
utbildad och heltidsanställd personal. Rörelseidkare och andra skattskyldiga 
med komplicerade inkomstförhållanden skall hänföras till särskilda nämnder 
och granskas av specialiserade tjänstemän. Tiden för granskning och därmed 
för direkta kontakter med de skattskyldiga förlängs genom att taxeringspe
rioden utsträcks från den 30 juni till den 30 november. Granskningen 
kommer vidare att underlättas genom ett förstiirkt ADB-stöd. 

Det är självfallet av största vikt att de resurser som satsas på detta vis tas till 

vara på rätt sätt. Ett mål bör vara att skattedomstolarna så långt möjligt 
avlastas frågor som lika väl kan utredas och prövas i första instans. 
Strävanden mol en sådan ordning bör underbyggas med besUimmefser som är 
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så utformade att taxeringsnämnden inte i onödan låses fast i beslut som av i 

stort sell formella skäl måste prövas av skattedomstol. Såsom jag ser denna 

fråga är det väsentliga all nämnden i praktiken får möjlighet att ompröva sitt 

ställningstagande till den skattskyldiges deklaration så länge detta framstår 

som meningsfullt. 

Förutsättningar för en tillämpning i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad jag nu har sagt kan uppenbarligen skapas på olika sätt. Utredningen har 

som bakgrund för sitt förslag pekat på önskemål om att den skattskyldige inte 

skall erhålla två underrättelser med likalydande innehåll, dvs. underrättelse 

om ifrågasatt avvikelse och taxeringsnämndens slutliga beslut om avvikelse 

från deklaration. 

Det iir då först att märka att ordningen med underrättelse om ifrågasatt 

avvikelse är den form i vilken skattskyldig f. n. lämnas tillfälle att yttra sig. 

Möjlighet att yttra sig måste den skattskyldige givetvis beredas även i ett 

system i vilket taxeri(lgsnämnden förutsätts ompröva sina ställningsta

ganden i större utsträckning än f. n. En ändring av nämndens beslutsformer 

får med andra ord inte leda till att nämnden meddelar beslut - de må 

benämnas preliminära eller slutliga - utan att den skattskyldige när så är 

påkallat har fått tillfälle att förklara sig och ange sina synpunkter. 

Enligt utredningens förslag slopas nuvarande bestämmelse i 65 § TL om 

kommunicering. Utredningen föreslår att niimndens skyldighet att kommu

nicera skall bestämmas av föreskriften om kommunicering i 15 ~ förvalt

ningslagen. Enligt utredningens förslag skall skattskyldig dock beredas 

tillfälle att yttra sig enligt vad nu lir föreskrivet när fråga är om omprövning på 

taxeringsniimndens initiativ av ett andra preliminärt beslut och den ifråga

satta ändringen avser höjning av taxeringen m. m. 

Förvaltningslagens bestämmelse i 15 *om kommunicering har emellertid 

närmast avseende på parts riitt att få ta del av utredningsmaterial som av 

annan tillförs ett ärende. Enligt TL (65 ~)har skattskyldig tillerkänts rätt att 

yttra sig när taxeringsnämnden finner anledning att åsätta honom taxering 

med avvikelse från självdeklarationen. Kommunicering får underlåtas bara 

om det är fråga om felräkning. misskrivning eller annat uppenbart förbise

ende eller niir eljest yttrande av den skattskyldige uppenbarligen inte är 

erforderligt för frågans bedömande. 

Som jag har sagt avser förvaltningslagens bestämmelse parts rätt att få del 

av och yttra sig över nytillkommet utredningsmaterial. Denna rätt skall 

skattskyldig självfallet ha även i fortsättningen. Vad det närmast gäller att 

bedöma är i vilken utsträckning tillfälle skall beredas den skattskyldige att 

komma in med förklaring och synpunkter innan nämnden meddelar sitt 

beslut. 

Jag vill härvid först framhålla att taxeringsnämnden självfallet skall tillse 

att de frågor som uppkommer vid cleklarationsgranskningen blir utredda i 

den utsträckning som behövs och är möjlig att åstadkomma. I utredningen 

bör ingå att när så är påkallat ge elen skattskyldige tillfälle att förklara sig och 
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ge sina synpunkter. Frågan om skattskyldigs rätt all få tillfälle yttra sig innan 

ni1mnden beslutar frångå hans deklaration i ett eller annat avseende bör dock 

enligt min mening ses mot den ordning som enligt mitt förslag skall gälla för 
taxeringsnämndens beslut. Taxeringsnämnden har enligt denna inte bara 

möjlighet utan också skyldighet att under hela taxeringsperioden ompröva 

beslut när skattskyldig begär det eller skäl för omprövning annars visar sig 
föreligga. 

Att under här angivna förhållanden behålla nuvarande bestämmelse, att 

kommunicering med den skattskyldige får underlåtas bara om yttrande av 

denne uppenbarligen inte behövs, skulle enligt min mening få deklarations

granskningen att framstå som onödigt tungrodd för både skattskyldiga och 

taxeringsmyndigheter. Den skattskyldige bör självfallet alltid få tillfälle att 

yttra sig när detta behövs för att frågan skall bli utredd och tillräckligt belyst. 

Jag anser att en sådan ordning kan nås på ett tillfredsställande sätt genom 

bestämmelse om att taxeringsnämnden skall tillse att utredning görs och 

tillfälle bereds den skattskyldige att yttra sig när detta behövs för nämndens 

ställningstagande. Jag föreslår att 65 § TL utformas i överensstämmelse 

härmed. Samtidigt vill jag framhålla vikten av att de skattskyldiga får rimlig 

tid på sig för att inkomma med yttranden. 

Vad härefter angår frågan hur bestämmelserna om taxeringsnämndens rätt 

att ompröva taxeringsbeslut närmare bör utformas vill jag anföra följande. 

Vad jag tidigare har sagt talar för att nämnden i princip skall kunna 

ompröva sina beslut till slutet av taxeringsperioden. Med hänsyn härtill anser 

jag att bestämmelser bör utformas enligt följande huvudlinjer. 

När taxeringsnämnden har funnit att det kan föreligga skäl att i ett eller 

annat avseende avvika från deklaration och den skattskyldige när så är 

påkallat har lämnats tillfälle att yttra sig, skall nämnden åsätta den 

skattskyldige taxering. Detta skall ske genom beslut varigenom taxeringen i 

sin helhet avgörs och alltså inte bara beträffande den del eller den fråga som 

har ansetts ge anledning till avvikelse från deklarationen. 1 beslutet 

underrättas den skattskyldige om att hans taxering kan tas upp till förnyad 

prövning av nämnden om han anser sig vilja ge synpunkter eller har 

yrkanden som han inte tidigare har fört fram. Om den skattskyldige anhåller 

om ny prövning i nämnden beslutar denna antingen att vidhålla sitt tidigare 

beslut eller att åsätta taxering med viss ändring i förhållande till tidigare 

beslut. 

Den skattskyldige måste givetvis också ha möjlighet att anföra besvär över 

taxeringsnämndens beslut. Utredningen har i sitt förslag begränsat skattskyl

digs rätt att anföra besvär under taxeringsperioden över nämndens prelimi

nära beslut på så sätt att skattskyldig dessförinnan skall begära slutligt beslut 

av nämnden. Tanken bakom utredningens förslag torde vara att på detta vis 

förmå de skattskyldiga att så långt som möjligt använda sig av nämndens rätt 

att ompröva sina beslut. 

Som har framgått är jag inte övertygad om lämpligheten av att dela upp 
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taxeringsnämndens ställningstaganden i preliminära och slutliga beslut eller 
att införa en automatisering som innebär att beslut som betecknas som 
preliminära skall anses som slutliga först vid taxeringsperiodens slut. Det 
finns enligt min mening risk för att den lösning som utredningen har förordat 
skulle medföra en läsning i taxeringsförfarandet och i onödan flytta 
avgörandet till skattedomstol. Enligt den grundsyn som jag anser att man bör 
ha på taxeringsförfarandet och beslutsfattandet i första instans skulle det 
vidare inte vara tillfredsställande att beteckna nämndens avgörande under 
taxeringsperioden om skattskyldigs taxering som preliminärt. Detta förhål
lande ändras inte av att niimnden när skäl föreligger till det skall kunna 
meddela ett nytt beslut. 

Det bör framhållas att en lösning efter de linjer som jag förordar i praktiken 
inte innebiir något egentligt avsteg frän vad som r. n. gäller. Taxerings
nämnden har nämligen redan nu möjlighet att ompröva ett slutligt beslut. 

I överensstiimmclse med det sagda föreslår jag att i 69 ~ 3 mom. TL tas in 
uttrycklig bestämmelse om att niimnden under taxeringsperioden skall 
ompröva beslut när skäl föreligger till det. Taxeringsnämndens rätt till 
omprövning bör därvid enligt min mening inte begränsas på annat siitt än 
som följer av att frågan om ett nytt beslut skall ha avgjorts före taxerings
periodens utgång. I utredningens förslag har nämnden getts möjlighet att 
meddela högst två preliminära beslut. Denna begränsning har sin grund i att 
vissa remissinstanser har uttalat farhågor för att möjlighet till fler ompröv
ningar skulle kunna fresta till att använda beslutsförfaranclet som en form för 
kommunicering med de skattskyldiga. Dessa farhågor finner jag överdrivna. 
Jag förutsätter all niimnclen lämnar elen skattskyldige tillfälle att yttra sig i 
enlighet med vad som är föreskrivet och meclclelar beslut först sedan iirendet 
har utretts på ett i varje särskilt fall tillfreclsställancle siitt. 

I enlighet med vad utredningen har föreslagit hör vidare som allmän regel 
gälla att taxeringsniimnclen inte skall ompröva beslut över vilket den 
skattskyldige har anfört besviir. Möjlighet att även i sådant fall företa en 
omprövning bör do1:k finnas niir särskilda skäl föreligger. Den omständig
heten att den skattskyldige har anfört besvär bör nämligen enligt min mening 
inte hindra att skatterätten när så lir liimpligt informerar nämnden om 
förhållandena enligt besvären och därmed ger niimnden möjlighet att företa 
riHtelse. Jag vill härvid erinra om vad JO anförde i 1973 års iimbctsberättelse 
beträffande tillämpningen av 69 ~ 3 mom. TL. JO framhöll att nämnden 
genom bestämmelsen hade fått sanktion att under vissa förutsiittningar 
ompröva redan meddelade beslut under hela taxeringsperioclen. De inlagor 

som under perioden kom in från skattskyldiga till skatterätten innehöll ofta 
sakuppgi fler som kunde antas vara okända för niimnden. Skatterätten kunde 
- uttalade JO vidare-inte heller alltid veta om beslut ännu hade meddelats av 
niimnden. Han rekommenderade därför att skatterätten så länge taxerings
arbetet pågick i första instans sände kopia av skattskylcligs samtliga inlagor 
rörande den aktuella taxeringen till vederbörande taxeringsniimnd. 



Prop. 1977/78:181 221 

Som jag förut har sagt skall skattskyldig som inte är nöjd med taxerings
nämndens beslut och vill framföra ytterligare synpunkter kunna vända sig till 
nämnden med begäran om ny prövning. Om skattskyldig anser att en 
ytterligare bedömning av nämnden inte är meningsfull skall han emellertid 
ha möjlighet att i stället anföra besvär till skatterätten redan under 
taxeringsperioden. Att sådan möjlighet kan beredas de skattskyldiga har setts 
som en av fördelarna med taxeringsperiodens förlängning. 

Det är självfallet önskvärt att de skattskyldiga tar till vara möjligheten alt 
låta taxeringsnämnden ompröva sina beslut och göra de ändringar som 
framkomna omständigheter ger anledning till. Det är därför av största vikt att 
nämndens beslut förses med klara upplysningar om nämndens möjligheter 
och de fördelar det kan innebära att utnyttja dessa framför att gå besvärsvä
gen. 

Åtskilliga remissinstanser har funnit det otillfredsstiillande eller oaccepta
belt att utredningen inte har kunnat finna en lösning för sådan samordning att 
hänsyn alltid kan tas till taxeringsnämndens beslut vid framställningen av 
debetsedlarna på slutlig skatt. Dessa börjar nämligen produceras före 
taxeringsperiodens utgång. Enligt utredningens förslag får nämndens beslut 
som meddelas mot slutet av taxeringsperioclen beaktas i elen ordning som 
gäller i fråga om rättelser enligt 72 a ~ TL. För egen del vill jag anföra 
följande. 

Det är uppenbarligen ofrånkomligt att förlängningen av taxeringsperioclen 
inte kan utnyttjas fullt ut för taxeringsnämndens omprövningsrätt om man 
samtidigt ställer krav på att nämndens beslut alltid skall återspeglas i 
debetsedlarna på slutlig skatt. Någon tillfreclsställancle lösning erhålls enligt 
min mening varken genom att begränsa nämndens riitt till omprövning till 
viss tid före taxeringsperioclens utgång eller genom att senarelägga framstiill
ningen av debetsedlarna. Såsom JK har framhållit i sitt yttrande får det under 
dessa förhållanden förutsättas att den skattskyldige i förekommande fall, i 
samband med debetsedelns utsändande eller dessförinnan. underrättas om 
förhållandet och vad som med anledning därav är att beakta. Enligt vad jag 
har inhämtat är det möjligt att informera den skattskyldige på detta sätt. 
Detsamma gäller när skatterätts beslut har meddelats i slutet av taxerings
perioclen. 

Underrärre/se/ör/'arander 

I anslutning till mitt förslag angående formerna för taxeringsnämndens 
beslutförfarande vill jag också ta upp frågan på vilket sätt skattskyldig skall 

underrättas om nämndens beslut. Denna fråga sammanhänger i sin tur med 
hur man ställer sig till utredningens förslag om anviindning av kodsatta 
standardtexter för nämndens beslutsmotiveringar. Detsamma giiller utred
ningens förslag att underrättelserna inte skall behöva undertecknas. 

Enlig! nuvarande bestämmelser skall underrättelse om taxeringsnämn-
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dens beslut om avvikelse från skattskyldigs deklaration eller om skönstax

ering tillställas den skattskyldige i rekommenderat brev. Underrättelsen skall 

vidare vara undertecknad av ordföranden. 

Enligt utredningens förslag skall nämndens underrättelse sändas till den 

skattskyldige i vanligt brev utan underskrift. Av underrättelsen skall dock 

klart framgå vilken taxeringsnämnd som har fattat beslutet och till vilken 

föredragande i nämnden som den skattskyldige har att vända sig om han 

önskar upplysningar eller vill framföra synpunkter. 

Det helt övervägande antalet av de remissinstanser, som har uttalat sig 

angående förslaget att slopa nuvarande krav på underskrift och rekommen

derad försändelse, anser att taxeringsnämndens underrättelser bör under

tecknas eller rekommenderas. Många anser att underrättelserna bör både 

undertecknas och rekommenderas. Som skäl för undertecknande anförs bl. a. 

att de skattskyldiga har ett berättigat krav på att underrättelser av detta slag är 

försedda med manuell underskrift. En underskrift sägs vidare skapa garantier 

för att kontroll har skett av att underrättelsen stämmer överens med 

nämndens beslut, sådant detta har antecknats på deklarationen. Kravet på 

underskrift ställs också i samband med önskemål om att kontroll sker av att 

beslutsmotiveringcn är utformad på ett tillfredsställande sätt. Önskemålen 

om att nämndens underrättelser skall sändas i rekommenderade brev baseras 

framför allt på farhågor för att de skattskyldiga skall skaffa sig förlängd 

besvärstid genom osant påstående om att någon underrättelse inte har 

mottagits. 

Flera remissinstanser vänder sig särskilt mot förslaget att taxerings

nämnden skall kunna motivera sina beslut med hänvisning till standardtex

ter. De som har uttalat tveksamhet beträffande denna del av förslaget är bl. a. 

JO och kammarrätterna i Stockholm. Göteborg och Sundsvall. JO har för sin 

del bl. a. framhållit att hela processordningen skulle vinna på bättre 

bcslutsmotiveringar i första instans. I en framtid när nämnderna kommer att 

ha längre tid till sitt förfogande är det enligt JO:s mening ett bestämt krav att 

beslutsmotiveringarna förbfötras. Få beslut lämpar sig egentligen enligt JO:s 

mening för standardiserad motivering. 

Vid bedömandet av här föreliggande frågor har jag ansett mig i första hand 

böra ta ställning till erinringarna mot förslaget om standardtexter för 

taxeringsnämndens beslutsmotiveringar. Användning av standardtext kan 

självfallet godtas bara i den mån den korrekt återger det fattade beslutet. I 

vilken utsträckning sådana texter i praktiken kan komma till användning 

torde inte ännu vara helt klarlagt. Till dess så har skett bör föredragandena i 

nämnden enligt min mening beredas möjlighet att före utsändandct ta del av 

de maskinellt framställda underrättelserna för granskning av beslutsmotive

ringarna. Att man på detta sätt låter de utskrivna underrättelserna generellt 

passera föredragandena ser jag som en fördel även från den synpunkten att 

kontroll därmed samtidigt kan göras av att uppgifterna i övrigt på underrät

telserna stämmer med nämndens beslut. En sådan kontroll torde inte bli 
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behövlig sedan systemet har intrimmats. men är enligt min mening önskvärd 

i ett inledningsskede. 

Vad härefter angår frågan om underrättelsernas undertecknande har jag 

förståelse för de remissinstanser som anser att underrättelserna också i 

fortsättningen bör undertecknas manuellt. En underskrift står för mottagaren 

som en bekräftelse på att handlingen har utfärdats enligt myndighetens 

beslut och att dess innehåll har underkastats en sista granskning före 

utsändandet. 

Man bör å andra sidan enligt min mening inte utan vidare avstå från de 

vinster som ett maskinellt system ger. Framställande av underrättelserna 

med hjälp av ADB blir inte verkligt rationellt om inte utskrift och kuvertering 

kan ske i en följd utan avbrott för sortering och ytterligare kontroll eller 

underskrift. 

Att underskrift i ADB-system ersätts med upplysning om vilken tjän

steman som kan svara på eventuella förfrågningar torde mottagarna i 

allmänhet ha förståelse för och inte tillmäta någon större betydelse. En 

oeftergivlig förutsättning för att man skall kunna avstå från underskrift är 

dock givetvis att handlingen inte behöver få den ytterligare granskning som 

kan företas i samband med ett undertecknande. Som jag förut har sagt får 

man enligt min mening utgå från att underrättelserna i varje fall under ett 

inledningsskede bör passera föredragandena för en slutlig kontroll. 

Så länge en sådan ordning skall tillämpas bör underrättelserna enligt min 

mening m:kså förses med underskrift varmed taxeringsnämndens ordförande 

c:ller föredraganden intygar att innehållet rätt återger taxeringsnämndens 

beslut. Sedan förfarandet har tillämpats en tid får prövas närmare vilka 

förutsättningar som finns för att sända ut underrättelserna utan underteck

nande. Vid denna utvärdering bör bl. a. bedömas om anledning finns att 

skilja mellan olika typer av underrättelser i fråga om krav på underskrift. 

RSV bör sedan. förfarandet har tillämpats något år redovisa för regeringen 

vilka erfarenheter som har vunnits och i vilken utsträckning det bedöms som 

möjligt att slopa underskrift. Frågan om och i vilken mån underskrift kan 

underlåtas får sedan tas upp i sedvanligt lagstiftningsförfarande. 

Jag föreslår i enlighet med det sagda att bestämmelse tas in i TL om att 

underrättelse skall undertecknas av ordföranden eller tjänsteman som 

biträder taxeringsnämnden. 

Vad härefter angår frågan om underrättelserna bör sändas i vanligt brev 

eller i rekommenderad försändelse har jag viss förståelse för den tveksamhet 

som vissa remissinstanser har uttalat mot användande av vanligt brev. Som 

jag tidigare sagt bottnar denna främst i farhågor för att skattskyldig skall 

skaffa sig förlängd besvärstid genom osant påstående om att underrättelse 

inte har mottagits. Jag är emellertid övertygad om att de skattskyldiga. som 

inte vill nöja sig med taxeringsnämndens beslut, normalt är angelägna om att 

anföra besvär snarast möjligt efter det att underrättelse har kommit dem till 

handa. Underrättelserna sänds ut under taxeringsperioden och senast i 
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anslutning till dennas utgång den 30 november under taxeringsåret. Vidare 

torde man kunna utgå från att medvetandet om att utsända underrättelser 

mer sällan kommer på avvägar måste avhålla skattskyldig från att mer eller 

mindre medvetet lämna osann uppgift om det faktiska förhållandet. Man bör 

inte heller bortse från att skattskyldig som kommer in med sina besvär för 

sent men senast den 30 juni året efter taxeringsåret får sina besvär prövade om 

taxeringsintendenten helt eller delvis biträder dem i sak. Vid vägande av de 

olika synpunkterna finner jag mig böra föreslå att underrättelserna om 

taxeringsnämndens beslut sänds i vanligt brev. 

Beträffande sist behandlade frågor föreslår jag alltså sammanfattningsvis 

att de maskinellt framstiillda underrättelserna om nämndens beslut över

lämnas till föredragandena. Dessa får därmed möjlighet att komplet lera 

beslutsmotiveringarna när det finns skHI till det och att kontrollera att 

underrättelserna klart och rätt utvisar nämndens beslut. Underrättelserna 

skall undertecknas och slindas i vanligt brev. BesUimmelse härom föreslås 

intagen i 69 ~ 4 mom. TL. 

11.4 Hes,·ärstider och tider för a,·lämnande av deklaration 

lnlrdning 

En grundläggande förutsättning för att taxeringsförfarandet skall kunna 

rationaliseras och effektiviseras är att taxeringsperioden utsträcks. Därmed 

blir det bl. a. möjligt att fördela granskningsarbetet över en längre period och 

att ägna slirskild uppmärksamhet åt skattskyldiga med komplicerade 

inkomstförhållanden. 

Taxeringsperioden skall enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna 

utstrlil.:kas till den 30 november. I överensstämmelse härmed föreslår 

utredningen att taxeringsnämndens arbete beträffande visst års taxering skall 

vara avslutat före utgången av november månad under taxeringsåret (71 ~ 

TU Utredningen framhåller emellertid att vissa omständigheter talar för att 

taxeringsperioden under de första åren bör avslutas något tidigare. Innan det 

nya systemet har "trimmats in" behövs nämligen något större tidsmarginal 

för framställning av debetsedlarna på slutlig skatt. Detsamma gäller förfa

randet för kvittning av överskjutande preliminär skatt. Utredningen föreslår 

därför att taxeringsperioden de två första åren avslutas den 31 oktober. 

Jag biträder utredningens förslag. Föreskrift som möjliggör att taxerings

perioden åren 1979 och 1980 avslutas den 31 oktober om inte regeringen 

förordnar annat bör tas in i övergångsbestämmelse till bl. a. 71 ~ TL. 

Förlängningen av taxeringsperioden påkallar vissa jämkningar av besvärs

bestlimmelserna. Den ger vidare bl. a. vidgade möjligheter för beviljande av 

anstånd med llimnande av deklaration. Utredningen har lagt fram förslag på 

båda områdena. Jag avser att i första hand behandla de föreslagna besvärs

reglcrna. 
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BeS\'ärstider 

Vad först angår tiden för skattskyldigs besvär över taxeringsnämndens 

beslut ärdenna enligt nuvarande bestämmelser knuten till den skattskyldiges 

mottagande av underrättelse om nämndens beslut och debetsedeln på slutlig 

skatt. Har den skatlskyldige senast den 15 juli under taxeringsåret erhållit 

underrätlelse om nämndens beslut att åsätta honom taxering med avvikelse 

frän deklarationen eller att skönstaxera honom skall han inkomma med sina 

besvär till skatterätten senast den 15 augusti samma är (76 ~ TL). För det fall 

att skattskyldig inte har erhållit föreskriven underrättelse senast den 15 juli 

har han extraordinär bcsvärsrätt enligt 99 ~ TL. Han får då besvära sig intill 

utgången av året efter taxeringsåret. Denna besvärstid blir ytterligare förlängd 

om den skattskyldige inte heller har fått debetsedel på slutlig skatt under 

taxeringsåret. Besvärstiden går i sådant fall ut först ett år efter det att den 

skattskyldige har erhållit debetsedel. 

Enligt utredningens förslag skall skattskyldig fä anföra ordinära besvär 

över taxeringsnämndens beslut till utgången av februari månad året efter 

taxeringsåret. Bestämmelserna om ordinära besvär är enligt förslaget 

tillämpliga när skattskyldig under taxeringsåret har erhållit antingen under

rättelse om nämndens beslut eller debetsedel på slutlig skatt. Har ingen av 

dessa handlingar kommit den skattskyldige till handa under taxeringsåret får 

han anföra besvär inom ett är efter det han har mottagit debetsedel. 

Utredningens förslag att förlänga skattskyldigs besvärstid till utgången av 

februari månad taxeringsåret har endast i ett fåtal fall föranlett erinringar frän 

remissinstansernas sida. Förslaget att skattskyldig skall ha extraordinär 

besvärsrätt om han inte har erhållit vare sig föreskriven underrättelse eller 

debetsedel har däremot flera remissinstanser vänt sig emot. Bl. a. har 

framhållits att debetsedeln i många fall inte är tillräcklig för att göra den 

skattskyldige uppmärksam på att taxeringsnämnden har gjort avvikelse från 

deklarationen. Nuvarande regler enligt vilka skattskyldig har extraordinär 

besvärsrätt när han inte har fått föreskriven underrättelse om taxeringsnämn

dens beslut anses därför böra stå kvar. 

För egen del vill jag säga följande. Om taxeringsperioden förlängs till den 30 

november måste givetvis också skattskyldigs besvärstid justeras. Den 

ordinära besvärstiden går f. n. ut den 15 augusti under taxeringsåret. I de fall 

taxeringsnämnden har gjort avvikelse frän självdeklaration eller åsatt 

taxering utan att deklaration har avgetts förutsätts att underrättelse om 

nämndens beslut har kommit den skattskyldige till handa senast den 15 juli. 

Detta innebär att skattskyldig i sämsta fall får högst en månad för l!lt anföra 

besvär. Enligt utredningens förslag blir denna tid nästan tre månader. Jag kan 

även för egen del ansluta mig till en sådan lösning. Jag föreslår därför att 

sluttidpunkten för anförande av ordinära besvär i enlighet med utredningens 

förslag sätts till utgången av februari månad året efter taxeringsåret. 

Som har påpekats i ett par remissyttranden kan man inte räkna med att 

skattskyldig - när taxeringsnämnden har beslutat att avvika frän deklara-

15 Riksdaf(e11 1977/78. 1 sam/. Nr 181 
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tionen - alltid skall kunna uppmärksamma detta enbart med ledning av 
debetsedeln på slutlig skatt. Jag anser mig med tanke härpå inte kunna 
acceptera utredningens förslag att endast ordinär besvärsrätt skall föreligga 
när skattskyldig under taxeringsåret har fått debetsedel men inte föreskriven 
underrättelse. Enligt min mening saknas anledning att frångå nuvarande 
regler. Jag föreslår därför att skattskyldig skall ha extraordinär besvärsrätt när 
han inte har fått föreskriven underrättelse under taxeringsåret. Tiden för 
sådana besvär bör liksom f. n. vara året efter utgången av taxeringsåret. Jag 
föreslår med andra ord inte någon annan ändring av bestämmelserna om 
skattskyldigs extraordinära besvärsrätt i 99 ~ TL än som betingas av att tiden 
för underrättelses mottagande utsträcks från den 15 juli under taxeringsåret 

till taxeringsårets utgång. 
Vad härefter angår besvärstiderna för kommun och taxeringsintendent 

gäller f. n. (76 ~ TL) att besvär över taxeringsnämndens beslut skall ha 
kommit in före utgången av mars resp. april månad året efter taxeringsåret. I 
fråga om dessa tider har utredningen inte föreslagit någon ändring. Det helt 
övervägande antalet av de remissinstanser som har yttrat sig i denna fråga 
anser att taxcringsintcndentens besvärstid bör utsträckas till den 30 juni. 
Några remissinstanser har även pekat på att en förlängning bör ske av 
kommuns besvärstid. 

Jag delar remissinstansernas uppfattning, att taxeringsintendentens 
besvärstid måste göras längre än vad utredningen har föreslagit. För en 
allsidig bedömning av de skattskyldigas deklarationer och för att taxeringarna 
skall bli så likformiga och rättvisa som möjligt är det av största vikt att 
taxeringsintendenten får tillräcklig tid för anförande av besvär. Med tanke på 
att taxeringsperioden förlängs till den 30 november och att skattskyldig skall 
få anföra besvär till utgången av februari månad året efter taxeringsåret är det 
från förut angivna synpunkter nödviindigt att också förlänga taxeringsintcn
dentens besvärstid något. 

Jag föreslår därför att taxeringsintendent skall få anföra besvlir till utgången 
av juni månad året efter taxeringsåret. Samtidigt bör den tid för vilken 
anstånd kan rnedges taxeringsintendent för att ange yrkande och grunder 
förlängas till utgången av september månad. Jag har härvid tagit hänsyn till 
att förlängningen omfattar en typisk semcstermånad. Jag föreslår att 
kommuns besvärstid på motsvarande siitt förlängs till utgången av maj 
månad. Vidare bör den tid, inom vilken skattskyldig enligt 76 ~fjärde stycket 
TL kan anföra besvär och få dem prövade av skatterätt om taxeringsintcn
denten helt eller delvis biträder besvären i sak, utsträckas till den 30 juni. 

Förlängningen av taxeringsintendentens besvärstid till den 30 juni bör 
enligt min mening vara tillräcklig även för allmänna ombudet i mellankom
munala skatterätten. 

Förslag till Undring av 76 och 99 ~~ TL har utarbetats i enlighet med vad jag 
här har förordat. 

Jag vill avslutningsvis nämna att utredningen har föreslagit att bestiim-
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melserna i 70 ~ TL skall utgå och i stället fåras in i TK. De utgör som 
utredningen framhållit rena ordningsföreskrifter. Jag biträder utredningens 
förslag. 

Tid .för al'/ä11111a11dc m· deklara1ion 

Utredningen har i överensstämmelse med de av riksdagen antagna 
riktlinjerna inte föreslagit någon ändring av de tidpunkter vid vilka deklara
tion senast skall lämnas. Allmän deklarationstidpunkt skall liksom hittills 
vara den 15 februari under taxeringsåret. Likaså behålls i förslaget bestäm
melsen att skattskyldigs räkenskapsår skall ha avslutats efter den 31 oktober 
året före taxeringsåret för att deklaration skall få lämnas senast den 31 mars. I 
andra avseenden innebär utredningens förslag diiremot ändring i förhållande 
till vad som nu gäller. 

Kretsen av skattskyldiga som får lämna deklaration senast den 31 mars 
utvidgas enligt utredningsförslaget. Rätt till förlängd deklarationstid ges 
sålunda också för den som skall beskattas enligt för gift gällande bestäm
melser tillsammans med annan som får lämna deklaration vid utgången av 
mars månad. På liknande sätt skall hemmavarande barn under 18 år och 
förälder till sådant barn ha rätt till förlängd deklarationstid när den andre har 
sådan rätt. 

Mot denna del av förslaget har remissinstanserna inte haft någon erinran. 
Jag bortser härvid från de remissinstanser som har ansett att även delägare i 
fåmansbolag bör få lämna deklaration senast den 31 mars. Vid antagandet av 
riktlinjerna rådde enighet om att sådan rätt inte skulle tillkomma dessa 
delägare. f-ör egen del vill jag endast föreslå en mindre jämkning av de 
föreslagna bestämmelserna angående barn och förälder. Fall när förälder kan 
behöva förliingd deklarationstid på grund av hemmavarande barns förhål
landen måste helt naturligt vara sällsynta. När så är fallet bör frågan lämpligen 
kunna ordnas genom att anstånd medges. Jag ansluter mig i övrigt till 
utredningens lagtextförslag till 34 ~ I mom. TL men förordar några redak
tionella ändringar. 

Jag övergår härefter till utredningens förslag angående anstånd med 
avHimnande av deklaration. Jag vill härvid först erinra om följande. 

Vid behandlingen av RS-utredningens rapport år 1974 uttalade föredra
ganden (prop. 1975:87 s. 115) att anstånd borde kunna medges till den 15 juni 
under taxeringsåret om synnerliga skäl förelåg. Normalt borde anstånd inte 

medges liingre än till den 15 maj. Samma mening hade också skatteutskottet 
(SkU 1975:31 s. 10). Dessa uttalanden godkändes av riksdagen (rskr 
1975:229). 

Frågan till vilken tidpunkt anstånd längst bör kunna meddelas har 
utredningen nu tagit upp till ny bedömning. Utredningen finner det från olika 
synpunkter lämpligast att endast en tidpunkt anges för anstånd och att denna 
bestäms till den 31 maj. Ansökan om anstånd bör vidare enligt utredningens 
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förslag inges senast tio dagar före deklarationstidens utgång. 

Utredningens förslag att anstånd skall kunna meddelas längst till utgången 

av maj månad synes i stort sett ha accepterats av remissinstanserna. Några 

remissinstanser anser dock att bestämmelserna bör utformas så att anstånd 

kan medges för längre tid om synnerliga skäl föreligger. För egen del vill jag 

anföra följande. 

Utredningens uppfattning att anståndsmöjligheterna bör begränsas på 

detta sätt får ses mot bakgrund av att utredningen föreslår att revisions- och 

bokföringsbyråer skall kunna få anstånd för sina klienters räkning enligt 

godkänd leveransplan. Utredningen anser att risk finns för att dessa byråer, 

om två tidpunkter för anstånd angavs, i stor utsträckning skulle fordra den 

längsta anståndstiden. 

Utredningens synpunkter bör emellertid enligt min mening kunna tillgo

doses utan att utgången av maj månad anges som en absolut sista tidpunkt för 

anstånd. En lämplig avvägning synes vara att i lagen ange att anstånd inte får 

medges längre än till utgången av maj månad utan att synnerliga skäl 

föreligger. En sådan utformning överensstämmer på visst sätt även med 

nu varande anståndsregler. In te heller dessa anger någon bestämd si u tdag . .lag 

förutsätter dock härvid att den 15 juni kommer att vara gränsdag i enlighet 

med riksdagens tidigare principbeslut. Jag utgår också från att anstånd enligt 

leveransplan regelmässigt skall meddelas längst till utgången av maj månad. 

De anvisningar som behövs för tillämpningen kan utfärdas av RSV. 

Jag vill också ta upp några speciella frågor som har berörts av flera 

remissinstanser. Förutsättning för att deklaration skall få lämnas senast den 

31 mars är såväl enligt nuvarande bestämmelser som enligt utredningens 

förslag att räkenskapsåret har avslutats efter den 31 oktober året före 

taxeringsåret. I yttrandena påpekas att brutet räkenskapsår enligt den nya 

bokföringslagen (1975: 125) går ut den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti. 

Bestämmelsen om räkenskapsår i TL anses i överensstämmelse härmed böra 

avse tidpunkten den 31 augusti. Vidare har invänts att den föreslagna 

bestämmelsen om att ansökan bör inges minst tio dagar före deklarationsti

dens utgång utgör en rekommendation som inte har sin plats i TL. 

Jag delar remissinstansernas uppfattning och föreslår att bestämmelserna i 

34 § I och 2 mom. TL utformas i enlighet härmed. Jag vill framhålla att 

skattskyldig som väntar till de sista dagarna med att ge in sin anståndsan

sökan får finna sig i risken att den inte kan prövas förrän efter deklarations

tidens utgång. Den av mig föreslagna bestämmelsen att riikenskapsår skall ha 

avslutats efter den 31 augusti för att deklaration skall få lämnas senast den 31 

mars bör gälla också beträffande bolags och rederiers uppgiftsskyldighet 

enligt 38 ~ 2 mom. TL. Jag föreslår att stadgandet ändras i enlighet 

härmed. 

Några remissinstanser har påpekat att det kan te sig stötande all 

deklarationsskyldig skall vidkännas förseningsavgift för försummelse som 

revisions- eller bokföringsbyrå har gjort sig skyldig till genom att inte lämna 
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deklarationen inom anståndstiden. Jag vill härvid först erinra om att denna 
fråga berördes av föredraganden i prop. 1975:87 (s. 115). Han ansåg med 
inst1immande av skatteutskottet (SkU 1975:31, s. IO) att tillämpningen av 
bestämmelserna om förseningsavgift i här angivna fall borde övervägas 
ytterligare. Utredningen har i sin kommentar till de föreslagna bestiimmel
serna i 34 ~ 2 mom. TL uttalat att deklarationsmedhjiilparen uppträder som 

ombud för den deklarationsskyldige. Denne bör därför vara skyldig att på 
egen risk kontrollera att deklarationen lämnas senast vid anståndstidens 
utgång. 

Jag anser för egen del att förhållandet i stort sett får bedömas på samma sätt 
som när bank eller annan penninginrättning försummar att i rätt tid fullgöra 
exempelvis uppdrag att betala in preliminär eller kvarstående skatt. I sådana 
fall påförs den skattskyldige restavgift. Den försumlige uppdragstagaren 
torde dock allmänt se sig skyldig att svara för avgiften. Härtill kommer att en 
revisions- eller bokföringsbyrå, som inte följer leveransplanerna, riskerar att 
få möjligheterna till anstånd i denna form beskurna. Jag anser mig med 
hänsyn till det sagda kunna acceptera den lösning som utredningen har 
anvisat. Jag vill dock föreslå att bestiimmelsen om att ansökan skall ges in 
senast den 15 mars slopas. Förfarandet bör enligt min mening kunna fungera 
på ett tillfredsställande sätt utan en sådan begränsning. 

Jag ansluter mig också till vad utredningen i övrigt har föreslagit i fråga om 
anstånd. Detta innebär bl. a. att ansökan om anstånd skall ges in till och 
prövas av lokal skattemyndighet. Ansökan om anstånd enligt leveransplan 
skall vidare lämnas till lokala skattemyndigheten i det fögderi inom vilket 
sökanden bedriver sin rörelse. 

11.5 Beräkning al· pensionsgrundande inkomst 

11.5.1 inledning 

Pensionsgrundande inkomst (PGI) bestiims av lokal skattemyndighet. 
Därvid gäller lagen ( 1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst 
enligt lagen ( 1962:381 )om allmän försäkring, LBP. Till grund för beräkningen 
ligger den försäkrades uppgifter för taxering till statlig inkomstskatt, särskild 
inkomst uppgift enligt 3 * LBP eller, i fråga om sjöman, redares redovisning av 
sjömansskatt. PGI skall anges på debetsedel på slutlig skatt. När så inte kan 
ske skall den försäkrade delges särskild underrättelse om beräkningen. Över 
lokal skattemyndighets beslut om PGI får försäkrad anföra besviir hos RFV. 
Fr. o. m. den I januari 1979 skall dock besvär i stället anföras hos 
försäkringsrätt. 

Enligt utredningens förslag skall dcklarationsgranskningen och beräk
ningen av PGI samordnas. Detta skall ske genom att den personal hos 
länsstyrelserna och lokala skattemyndigheter som skall utföra deklarations
granskning också beräknar PGI. Eftersom inkomsttaxeringen i princip ligger 
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till grund också för egenavgifterna (sjukförsäkringsavgift, socialförsäkrings

avgift till folkpensioneringen, tilläggspensionsavgift, avgift till arbetsskade

försäkringen och allmän arbetsgivaravgift) erhålls på detta sätt även en 

samordnad bedömning av PGI och avgiftsunderlagen för egenavgifter. 

Granskningen får vidare i stor utsträckning ADB-stöd. Förs. k. förregistre

rade deklarationer kommer således ett maskinellt uträknat förslag till PGI 

och underlag för egenavgifter att redovisas. I fråga om deklarationer som 

granskas före registrering i ADB-systemet skall maskinell utriikning av PGI 

och egenavgifter göras i samband med registreringen. 
Utredningen föreslår inte någon ändring av nuvarande ordning enligt 

vilken det är lokal skattemyndighet som bestämmer PGI. Ansvaret för 

arbetet med att besUimma PGI bör sålunda enligt utredningens mening ligga 

kvar hos lokal skattemyndighet. Det biträde för granskningen som skall 

lämnas av länsstyrelsernas personal förutsätts av utredningen ske efter att 

förordnande har meddelats enligt 53 ~ länsstyrelseinstruktionen. 

Samordningen av taxeringsarbetet och bestämmandet av PGI följer enligt 

utredningens förslag taxeringsförfarandet även på så sätt att lokal skattemyn

dighets beslut om PGI skall vara preliminära och slutliga. Reglerna för 

besluten är därvid desamma som i fråga om taxeringsbeslut. Ett preliminärt 

beslut blir sålunda att anse som slutligt vid taxeringsperiodens utgång om det 

inte dessförinnan har ersatts av ett slutligt beslut. I likhet med vad som enligt 

utredningens förslag skall gälla i fråga om taxeringsbeslut skall ordinära 

besvär över beslut om PGI, som har meddelats under taxeringsperioden, 

anföras före utgången av februari månad året efter taxeringsåret. 
Beträffande beslut om PGI som meddelas efter taxeringsperiodens utgång 

föreslår utredningen att nuvarande ordning skall gälla. 

11.5.2 Samord11i11g G\' dek/arationsgranskning och PGl-beräkning 

Förslaget att samordna beräkningen av PGI med deklarationsgransk

ningen har allmänt tillstyrkts av remissinstanserna. För egen del får jag 

anföra följande. 

Frågan om en samordning av PGl-beräkningen och deklarationsgransk

ningen är i stort sett en personal- och organisationsfråga. PG!-beräkningen 

liksom bestämmandet av underlagen för egenavgifterna inordnas i de 

arbetsgrupper hos lokal skattemyndighet som skall granska deklarationerna. 

Så sker också i fråga om de arbetsgrupper som hos länsstyrelserna skall 

granska de från taxeringssynpunkt mer svårbedömda deklarationerna. Det 

formella beslutsfattandet skall enligt utredningens förslag liksom hittills ligga 

hos lokal skattemyndighet. 

Förutsättning för samordningen är givetvis att den personal som handhar 

deklarationsgranskningen har erforderlig kompetens också inom PGI

området. Enligt utredningens mening bör inom varje lokal skattemyndighet 

finnas minst två personer med fördjupade kunskaper i PGl-problematiken. 
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Dessa skall kunna fungera som rådgivare till de andra granskarna och ta hand 

om särskilt svårbedömda föll. Målsiittningen skall dock vara att samtliga 

granskare hos lokal skattemyndighet och liinsstyrelserna successivt får den 

kompetens som behövs för PGl-beräkningen. 

Remissinstanserna har med endast några undantag anslutit sig till 

utredningens förslag att lokal skattemyndighet även i fortsättningen skall 

vara beslutande i fråga om PGI. De som har annan mening föreslår att 

taxeringsnämnden skall svara för besluten om PGI på samma sätt som för 

taxeringsbesluten. Frågan om en sådan överflyttning måste emellertid enligt 

min mening ses i ett större sammanhang. Att märka är bl. a. att besvär 

angående PGI fr. o. m. den I januari 1979 skall anföras hos försäkringsrätt 

medan besvär över taxeringsnämnds beslut prövas av skatterätt. Jag anser 

därför liksom utredningen att samordningen bör genomföras med bibehål

lande av lokal skattemyndighet som beslutande myndighet. Jag finner mig 

också kunna godta de riktlinjer som utredningen har angett för gransknings

personalens arbete. I ett övergångsskede blir det naturligtvis nödvändigt att i 

viss utsträckning lita särskilt till den personal som redan nu har ingående 

kunskaper på PGl-området. Jag förutsätter emellertid att arbetet inom 

granskningsgrupperna efter en övergångstid skall kunna organiseras med 

utgångspunkt i att granskningspersonalen har erforderlig kompetens även i 

fråga om flertalet fall av beräkning av PGI och underlagen för egenavgif

terna. 

11.5.3 Bes/11t.5/ör(aramle1 

Enligt utredningens förslag skall lokal skattemyndighets beslut om PGI 

vara preliminära och slutliga på samma sätt som utredningen har föreslagit i 

fråga om taxeringsnämnds beslut. Såvitt angår taxeringsnämnds beslut har 

jag för min del förordat en annan lösning. Enligt det förslag som jag har lagt 

fram skall taxeringsnämnd kunna ompröva sina beslut under hela taxerings

perioden. Omprövning skall ske efter frams!Ullning från den- skattskyldige 

eller när taxeringsnämnden annars finner att det finns skäl att meddela ett 

nytt beslut. Vad gäller lokal skattemyndighets beslutsformer beträffande PGI 

vill jag anföra följande. 

Till grund för PGI - liksom för egenavgifterna - ligger den försäkrades 

taxering till statlig inkomstskatt. Vid taxeringsändring eller eftertaxering 

måste därför i allmänhet en omräkning göras av PGI. Enligt 2 ~ LBP skall 

dock PGI ändras endast om taxeringsändringen eller eftertaxeringen ger 

anledning till avvikelse från tidigare beräknad PGI med minst 500 kr. 

Omräkning görs i förekommande fall av lokal skattemyndighet. 

Lokal skattemyndighet skall vidare iindra beräkningen av PGI som har 

blivit felaktig till följd av uppenbart förbiseende eller på grund av att 

förhållande, som påverkar beräkningen, inte var känt när PGI fastställdes. Ny 

beräkning skall likaså vidtas när detta påkallas av vissa beslut angående 
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underlag för arbetsgivares avgift till socialförsäkringen m. m. (7 § LPB). 
Förutsättning för att ändring skall vidtas är dock att felaktigheten inte är att 

anse som ringa. 

Som synes har lokal skattemyndighet redan enligt gällande bestämmelser 

möjlighet och skyldighet att besluta om ändring av PGI när försäkrads 

taxering ändras eller felaktighet i tidigare PGI-beräkning uppdagas. Såvitt jag 

har kunnat finna behövs därför inte någon särskild bestämmelse i LBP om att 

lokal skattemyndighet under taxeringsperioden och i anslutning till 

taxeringsarbetet skall meddela beslut om erforderliga ändringar av PGI. 

Samordningen av deklarationsgranskningen med PGl-beräkningen bör dock 

enligt min mening få till följd att PGI skall räknas om utan hinder av någon 

beloi;psgräns när taxeringsnämnd beslutar om ändring i försäkrads taxering. 

Bestämmelsen i 2 § LBP att taxeringsändring skall föranleda omräkning av 

PGI endast om ändringen medför en avvikelse med minst 500 kr. bör därför 

jämkas så att taxeringsnämnds beslut undantas. Mitt förslag till ändring av 

detta stadgande har utformats i enlighet härmed. 

11.5.4 U11derräue/se/Ör/'ara11det 111. 111. 

Jag övergår härefter till frågan i vilken mån samordningen av deklarations

granskningen och PGl-beräkningen påkallar ändring av LBP:s bestämmelser 

angående underrättelser om lokal skattemyndighets beslut och i fråga om 

besvär. 

Försäkrad skall enligt 8 § första stycket LBP underrättas om beslut 

varigenom lokal skattemyndighet har hänfört vissa belopp till annat slag av 

inkomst än den försäkrade har uppgett i sin deklaration. Underrättelse skall 

enligt detta stadgande lämnas också när lokal skattemyndighet har gjort 

avdrag för vissa kostnader i anställning enligt 4 § tredje stycket LBP. 

Underrättelserna skall översändas i rekommenderat brev (9 § första styck

et). 

I 8 § andra stycket LBP ges bestämmelse om underrättelse för det fall att 

PGI har påförts försäkrad som inte har lämnat deklaration. Även i sådant fall 

skall underrättelse om lokal skattemyndighets beslut översändas i rekom

menderat brev (9 § första stycket). 

Försäkrad skall vidare enligt 8 § fjärde stycket LBP tillställas underrättelse 

när verkställd beriikning av PGI har ändrats. Sådan underrättelse skall delges 

den försäkrade om det inte är känt att han ej kan anträffas (9 § andra 

stycket). 

Som tidigare har nämnts skall PGI anges på debetsedel på slutlig skatt. När 

så inte kan ske skall den försäkrade enligt 8 § tredje stycket LBP i stället 

tillsändas en särskild underrättelse om PGI. Även sådan underrättelse skall 

delges den försäkrade. 

Beträffande underrättelserna om taxeringsnämnds beslut har jag föreslagit 

att de skall sändas i vanligt brev. Samordningen av PGI-beräkningen med 
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taxeringsförfarandet i första instans bör enligt min mening innebära att också 
underrättandet om de olika besluten samordnas så långt möjligt. Härför 
förutsätts att samma underrättelseförfarande kan tillämpas på båda områ
dena. Innan jag tar ställning till denna fråga vill jag emellertid först redovisa 
mina synpunkter på besvärsreglerna. 

LBP:s bestämmelser om besvär är i huvudsaklig del utformade efter 
mönster av TL:s föreskrifter om besvär över taxeringsnämnds beslut. Vilken 
besvärstid försäkrad har är således när det gäller beslut som avses i 8 § första 
eller andra stycket LBP beroende av om den försäkrade har fått fdreskriven 
underrättelse senast vid viss angiven tidpunkt. Denna är enligt 11 ~ andra 
stycket LBP i dess lydelse fr. o. m. den I januari 1979 den 30 september 
taxeringsåret. Har den försäkrade mottagit underr~ittelse före september 
månads utgång skall han anföra besvär senast den 31 oktober. Han har med 
andra ord då i sämsta fall en månads besvärstid. Har underrättelse kommit 
den försäkrade till handa efter den 30 september men under taxeringsåret får 
han besvära sig till utgången av året efter taxeringsåret. Om den försäkrade 
under taxeringsåret inte har fått vare sig debetsedel på slutlig skatt eller 
underrättelse skall han besvära sig inom ett år från det han har fått sådan 
debetsedel eller underrättelse. 

Bestämmelserna om besviir över lokal skattemyndighets beslut angående 
PGI bör enligt min mening på nu berörda punkter även i fortsättningen vara 
utformade efter mönster av TL:s besvärsrcgler. Enligt mitt förslag i fråga om 
dessa regler skall tiden för skattskyldigs ordinära besvär över taxeringsnämn
dens beslut utsträckas till utgången av februari månad året efter taxeringsåret. 
I övrigt innebär mitt förslag i princip ingen ändring av vad som nu gäller. 

I enlighet med det sagda föreslår jag att tiden för försäkrad att anföra 
ordinära besvär över lokal skattemyndighets beslut angående PGI som avses i 
8 § första eller andra stycket LBP förlängs från den 31 oktober taxeringsåret 
till utgången av februari månad året efter taxeringsåret. Bestämmelserna blir 
därmed i förevarande avseenden följande. 

Har försäkrad enligt 8 §första eller andra stycket LBP erhållit underrättelse 
från lokal skattemyndighet under taxeringsåret får han anföra besvär till 
utgången av februari månad året efter taxeringsåret. Om den försäkrade inte 
har fått sådan föreskriven underrättelse under taxeringsåret får han besvära 
sig till utgången av året efter taxeringsåret. Har den försäkrade i sådant fall 
under taxeringsåret inte heller erhållit debetsedel på slutlig skatt - eller 
underrättelse enligt 8 §tredje stycket LBP som ersätter debetsedel - skall han 
besvära sig inom ett år från det att han har fått sådan debetsedel eller 
underrättelse. 

De besvärsbestämmelser som jag nu har berört avser lokal skattemyndig
hets beslut enligt 8 §första-tredje styckena LBP. I fråga om lokal skattemyn
dighets beslut enligt 8 §fjärde stycket LBP, dvs. beslut varigenom verkställd 
beräkning av PGI ändras, gäller enligt 11 § första stycket LBP i dess lydelse 
fr. o. m. den I januari 1979 att försäkrad skall anföra besvär inom två månader 
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från den dag han li<.:k del av beslutet. Underrättelse om beslut varom här är 

fråga skall som förut har nämnts delges den försäkrade (9 ~ andra stycket 

LBP). 

Bortsett från en jämkning som jag förordar i det följande !inner jag inte skäl 

att föreslå någon lindring av elen besvärsordning som gäller i fråga om lokal 

skattemyndighets beslut som avses i 8 ~fjärde stycket LBP. Detsamma gäller 

bestämmelserna om att underrättelse om sådant beslut liksom underrättelse, 

som enligt 8 ~ tredje stycket LBP ersätter clebetseclel, skall delges den 

försäkrade. 

Underrättelser om lokal skattemyndighets beslut som avses i 8 § första 

eller andra stycket LBP. och som f. n. skall sändas i rekommenderat brev, bör 

däremot enligt min mening i fortsättningen kunna sändas i vanligt brev. 

Därmed kan enligt vad jag tidigare har sagt underrättelseförfarandet på 

taxerings- och PGl-områdena samordnas. 

Samordningen av taxeringsförfarandet och elen PGI-beräkning som skall 

verkställas under taxeringsperioden förutsätter dock enligt min mening att 

några mindre jämkningar görs i fråga om sådana beslut varigenom lokal 

skattemyndighet iindrar verkstiilld beräkning av PGI. 

Den av mig föreslagna ordningen att underrättelse om beslut. som avses i 

8 s första eller andra stycket LBP, skall sändas i vanligt brev bör således gälla 

också beträffande beslut varigenom verkställd PGI-beräkning ändras under 

taxeringsperioden. De beslut som det här är fråga om ligger inom samma 

tidsram som de beslut av taxeringsnämnd med vilka samordning skall ske. 

Jag ser det därför som följdriktigt att samma underrättelseförfarande 

tillämpas på de olika besluten. En motsvarande samordning bör åstad

kommas också i fråga om besvärstiderna. Beslut varigenom lokal skattemyn

dighet under taxeringsperioden ändrar verkställd beräkning av PGI bör 

följaktligen kunna överklagas genom ordinära besvär till utgången av februari 

månad året efter taxeringsåret. Likaså bör bestämmelserna om extraordinära 

besvär vara tillämpliga på dessa beslut. Jag föreslår att bestämmelser i 

enlighet med vad jag nu har sagt tas in i 9 och 11 ~~ LBP. 

De underrättelser som lokal skattemyndighet skall lämna om sina beslut 

angående PGI bör självfallet på samma sätt som taxeringsnämndens 

motsvarande underrättelser ge information om vilka möjligheter som finns 

att få ett beslut omprövat av lokal skattemyndighet och om rätten att anföra 

besvär. 

Jag vill till sist beröra en fråga som RFV har tagit upp i sitt remissyttrande. 

Verket har bl. a. framhållit att förlängningen av taxeringsperioden medför 

viss förskjutning av utbetalningarna av retroaktivt utgående pensionsbelopp. 

F. n. levereras ADB-banden med uppgifter om PGI till verket under oktober 

månad. Verket hinner med denna ordning fastställa pensionspoäng och 

retroaktiva pensionsbelopp betriiffande provisoriskt beräknade pensioner i 

sådan tid att utbetalning regelmässigt kan ske under december månad. 

Taxeringsperiodens förlängning leder till att banden inte kan levereras förrän 
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omkring den 20 december. Därmed följer att verkets beräkning av pcnsions

poiing och utbetalning av retroaktiva pcnsionsbelopp förskjuts till början av 

följande år. Med anledning av detta påpekande vill jag anföra följande. 

Redan med nuvarande system följer att försäkrad i vissa fall måste 

acceptera att ett retroaktivt belopp betalas ut efter det år på vilket pensionen 

belöper. Sådana fall kommer självfallet att öka om RFV:s poängberäkning 

förskjuts från slutet av ett år till början av följande. 

Det är naturligtvis önskvärt att retroaktivt utgående pensionsbelopp 

tillstiills den försäkrade utan onödigt dröjsmål. Ser man frågan från beskatt

ningssynpunkt kan det i vissa fall innebära nackdelar att behöva deklarera 

beloppet för annat år än "pensionsåret" medan det i andra fall kan vara en 

fördel att beskattning sker för det år utbetalning har gjorts. RFV framhåller att 

de påtalade nackdelarna skulle kunna begränsas genom att taxeringsperioden 

avslutades den 31 oktober, dvs. förkortades med en månad. 

För egen del anser jag mig inte kunna förorda en sådan förkortning. 

Beslutet om taxeringsperiodens förlängning till den 30 november bör stå fast. 

Denna längre taxeringspcriod behövs för att taxeringsarbetet i första instans 

skall kunna utföras på ett effektivt och rationellt sätt. 

11.6 Ackumulerad inkomst 

11.6. l Inledning 

Som har redovisats i proposition 1975:87, har flertalet remissinstanser ställt 

sig positiva till att ärendena om ackumulerad inkomst förs över till 

taxeringsnämnd. Åtskilliga remissinstanser ansåg dock att dessa ärenden 

borde vara kvar hos länsskatterätt. Härvid framhölls att det rörde sig om ett 

begränsat antal ärenden av ibland komplil:erad art. Föredraganden uttalade 

för sin del att iirendena om ackumulerad inkomst mer sällan är tekniskt 

komplicerade. De borde därfdr enligt hans mening flyttas över till taxerings

nämnderna. Föredragandens principförslag godkiindes av riksdagen. Jag 

anser också för egen del att man nu bör öppna möjlighet för de skattskyldiga 

att få ansökan om särskild skatteberäkning prövad av taxeringsnämnd. 

11.6.l Tid,li'ir ansiikan 

Vid en överflyttning av iirendena om siirskild skatteberäkning till 

taxeringsnämnden bör nämndens prövning enligt min mening begränsas av 

den tidsram som i övrigt skall gälla beträffande nämndens beslut i taxerings

frågor. Enligt mitt förslag till ändrad lydelse av 69 ~ 3 mom. TL får fråga om 

nytt beslut inte prövas av taxeringsnämnden efter taxeringsperiodens utgång 

den 30 november under taxeringsåret. Detsamma anser jag bör gälla beslut 

om särskild skatteberäkning. För att taxeringsnämnden skall kunna meddela 

beslut om särskild skatteberäkning måste sålunda skattskyldigs ansökan 
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härom ges in i sådan tid att taxeringsnämnden kan meddela beslut senast den 
30 november under taxeringsåret. 

Nästa fråga blir då vilka bestiimmelser som bör gälla när skattskyldig har 
underlåtit all ge in framstiillning under taxeringsperioden eller taxerings
nämnden inte kunnat ta ställning till ett inom taxeringsperioden gjort 
yrkande. Enligt nu giillande bestämmelser skall ansökan - bortsett från vissa 
fall - ha kommit in till skatterätt före utgången av året efter taxeringsåret. 

Enligt utredningens förslag skall fråga om särskild skatteberäkning i 
princip jämställas med taxeringsfrågor i allmänhet. Utredningen har i 
överensstämmelse hiirmed föreslagit att i fråga om tid och sätt för skattskyl
digs yrkande om särskild skatteberäkning skall gälla vad i TL i allmänhet är 
stadgat om yrkande beträffande skattskyldigs taxering. Detta medför bl. a. att 
skattskyldig, som inte har fått frågan om särskild skatteberäkning prövad av 
taxeringsnämnden under taxeringsperioden, kan göra framställning hiirom 
hos länsskatterätten med stöd av besviirsstadgandet i 74 § första stycket TL. 
Sådana besvär skall enligt vad jag tidigare har föreslagit få anföras till 
utgången av februari månad året efter taxeringsåret. Om besvären kommer in 
senare men före utgången av juni månad. får dock besvären prövas av 
skatterätten under förutsättning att taxeringsintendenten helt eller delvis 
biträder besvären i sak. 

Tiden för ansökan om särskild skatteberäkning förkortas sålunda enligt 
utredningens förslag i förhållande till vad som nu gäller med tio månader eller 
- i de fall då taxeringsintendenten biträder besvären - med åtta månader. 

Denna tidsförkortning är en konsekvens av att särskild skatteberäkning 
enligt utredningens förslag ansluts till de för taxeringsfrågor i allmänhet 
gällande bestämmelserna. Jag anser även för egen del att en överflyttning av 
den särskilda skatteberäkningen till taxeringsnämnden bör innebära att 
frågor härom i princip prövas i den ordning som skall gälla för inkomsttaxe
ringen. Jag ställer mig dock tveksam till att förkorta tiden för skattskyldigs 
ansökan på det sätt som utredningens förslag innebär. Härom får jag anföra 
följande. 

Som redovisades i proposition 1975:87 föranledde förslaget att överföra 
ärendena om ackumulerad inkomst till taxeringsnämnden delade meningar 
bland remissinstanserna. Flertalet godtog dock förslaget bl. a. med hiinsyn till 

den snabbare behandling som ärendena bör få genom att de prövas redan av 
taxeringsnämnd. Invändningarna mot förslaget gällde främst det förhål
landet att det ansågs röra sig om ett begränsat antal ärenden (ca 3 OOOJ av 

ibland komplicerad art. 
För egen del anser jag att man inte skall lägga alltför stor betoning på att 

reformen skall innebära ett överföramle av ärendena om ackumulerad 
inkomst från skatterätt till taxeringsnämnd. Enligt min mening är det 
närmast fråga om att öppna möjlighet för de skattskyldiga att få frågan om 
skatteberäkning för ackumulerad inkomst prövad redan i samband med den 
årliga inkomsttaxeringen och debiteringen. En sådan tidigareläggning av 
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prövningen rörande ackumulerad inkomst underlättas av att de skattskyldiga 

kan vända sig till länsstyrelsen och lokal skattemyndighet för att få råd och 

anvisningar av de tjänstemän som skall vara föredragande hos taxerings

nämnderna och biträda nämnderna med bl. a. beredningen av ansökningarna 

om ackumulerad inkomst. Avsikten med reformen är däremot inte att ta ifrån 

de skattskyldiga, som så önskar, möjlighet att i stället få frågan om 

ackumulerad inkomst direkt prövad av länsskatterätt. Ser man reformen på 

detta sätt bör man enligt min mening inte föra anslutningen till de för 

taxeringen i allmänhet gällande bestämmelserna så långt att tiden för 

ansökan hos skatterätt hell begränsas av de regler som skall gälla beträffande 

besvär över taxeringsnämndens beslut. De skattskyldiga bör även i fortsätt

ningen ha möjlighet att ge in ansökan till skatterätten till utgången av året 

efter taxeringsåret. Jag ansluter mig med andra ord till de remissinstanser. 

som anser att det inte finns tillräckliga skäl att sätta utgången av februari 

månad året efter taxeringsåret som gräns för skattskyldigs möjlighet att 

ansöka om skatteberäkning hos skatterätt. 

Skattskyldigs möjlighet att få ärende om ackumulerad inkomst prövat av 

skatterätt synes böra vidgas också i ett annat avseende. Utredningen har 

framhållit att skattskyldig, genom att besvärstiden förlängs från den 15 

augusti under taxeringsåret till utgången av februari månad följande år, i 

normalfallet får debetsedeln på slutlig skatt mer än två månader före 

besvärstidens utgång. Med hänsyn härtill anser utredningen att de skattskyl

digas intressen blir tillräckligt tillgodosedda och att man utan olägenhet kan 

förkorta ansökningstiden på sätt som har föreslagits. Man bör emellertid 

enligt min mening inte bortse från sådana fall då skattskyldig erhåller 

debetsedel först efter taxeringsårets utgång. Jag vill härvid erinra om att 

skattskyldig, som inte har fått i 69 S TL föreskriven underrättelse under 

taxeringsåret, skall fä anföra besvär angående taxering hos skatterätten till 

utgången av året efter taxeringsåret. Har den skattskyldige under taxerings

året inte fått vare sig föreskriven underrättelse eller debetsedel på slutlig skatt. 

skall han kunna anföra besvär inom ett år efter del han fått sådan debetsedel. 

Det framstår som rimligt att skattskyldig, som inte har erhållit debetsedel 

under taxeringsåret, på liknande sätt bereds möjlighet atl inom viss tid efter 

debetsedelns mottagande ansöka om särskild skatteberäkning hos skatterät

ten. Ansökningstiden bör dock kunna göras väsentligt kortare. Jag föreslår att 

ansökan skall göras inom två månader från utgången av den månad under 

vilken skattskyldig erhållit debetsedel. 

Enligt 8 §andra stycket LSB får skattskyldig, som enligt 99 STL äger anföra 

besvär hos skatterätt i särskild ordning. även inom där angiven tid ansöka om 

särskild skatteberäkning. Bestämmelsen. vartill förslag lades fram i proposi

tion 1957:29, tillkom närmast för att bereda skattskyldig tillfälle att komma in 

med ansökan om särskild skatteberäkning när taxeringsnämnd har taxerat 

den skattskyldige med avvikelse från självdeklaration för inkomst, som kan 

föranleda särskild skatteberäkning. men underlåtit att skicka föreskriven 
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underrättelse om avvikelsen. 

Enligt utredningens mening bör nämnda bestämmelse nu ändras så att 

skattskyldigs möjlighet att ansöka om särskild skatteberäkning, när förut

sättning för sådan skatteberäkning föreligger först efter taxeringsniimndens 

beslut, skall vara avhängig av att den skattskyldige har besvärsrätt enligt 99 * 
TL. En sådan utformning av bestämmelsen skulle emellertid leda till en 

enligt min mening inte önskvärd begränsning. Jag tänker härvid bl. a. på det 

fallet när förutsättning för särskild skatteberäkning föreligger enligt elen 

skattskylcliges uppgifter i deklarationen men elen skattskyldige anser sig 

kunna avstå från sådan beräkning med hänsyn till att det rör sig om mindre 

belopp. Förhållandet kan för elen skattskyldige bli att bedöma på ett annat sätt 

om taxeringsnämnden taxerar honom med avvikelse från deklarationen. Om 

elen skattskyldige inte får föreskriven underrättelse härom, bör han enligt min 

mening även i fortsättningen ha möjlighet att framställa yrkande om särskild 

skatteberäkning inom i 99 * TL angiven tid. Bestämmelsen i 8 ~andra stycket 

bör därför stå kvar i sin nuvarande lydelse. Till frågan var den lagtekniskt 

skall placeras återkommer jag i det följande. 

Som har framhållits i något remissyttrande kan taxeringsnämnden ibland 

få svårighet att hinna avgöra en ansökan som kommer in under senare delen 

av taxeringsperioden. Taxeringsnämnden bör därför enligt min mening ha 

viss möjlighet att överlämna avgörandet i ett ärende till skatterätten. Jag 

föreslår att taxeringsnämnden skall få meddela beslut om överlämnande när 

ansökan har gjorts först efter utgången av september månad under taxerings

året och ett överlämnande till skatterätten framstår som påkallat med hänsyn 

till ärendets särskilda beskaffenhet. lkstämmclsen bör lämpligen tas in i 

anvisningarna till 4 * LSB. I likhet med vad som skall gälla i fråga om 

taxeringsnämndens beslut att vilandeförklara en ansökan bör besvär inte få 

anföras över taxeringsnämndens beslut om överlämnande. 

Enligt det hittills sagda skall skattskyldig sålunda göra framstiillning om 

särskild skatteberiikning hos taxeringsnämnden. Yrkandet bör såvitt möjligt 

göras i deklarationen. Inget hindrar dock att skattskyldig gör särskild 

framställning. Denna måste dock vara inkommen i sådan tid att taxerings

nämnden hinner meddela beslut före taxeringsperiodens utgång. I annat fall 

bör framställningen göras hos skatterätten. Sådan ansökan får göras till 

utgången av året efter taxeringsåret. Har den skattskyldige inte gjort 

framställning om särskild skatteberäkning hos taxeringsnämnden och har 

han inte fått sin debetsedel på slutlig skatt under taxeringsåret. får han hos 

skatterätten anhålla om särskild skatteberäkning inom två månader från 

utgången av den månad då han erhöll debetsedel. En förliingning av tiden för 

skattskylcligs framställning hos skatterätten inträder också när skattskyldig 

enligt 99 ~ TL äger anföra besvär i särskild ordning rörande fråga om särskild 

skatteberäkning. Framställning skall då inges inom i 99 * TL angiven tid. 
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11.6.3 Skatteberäkning på grund ar ska11edomstols beslut m. m. 

Jag övergår härefter till att behandla bestämmelserna om skattskyldigs 

möjligheter att yrka särskild skatteberäkning på grund av bl. a. beslut som har 

meddelats av skattedomstol. 

Enligt nuvarande bestämmelser (8 §första stycket LSB> förlängs skattskyl

digs ansökningstid när förutsättningar för särskild skatteberäkning föreligger 

först sedan skattskyldigs beskattningsbara inkomst, på vilken skatten skall 

beräknas. har ändrats genom beslut av skatterätt, kammarrätt eller regerings

rätten. Detsamma gäller om den skattskyldige genom sådant beslut har åsatts 

eftertaxering till statlig inkomstskatt så att grunderna för skatteberäkningen 

eller förutsättningarna för rätten att komma i åtnjutande därav har ändrats. 

En förlängning av ansökningstiden inträder också när beräknad ackumulerad 

inkomst har höjts genom beslut av skatterätt, kammarrätt eller regeringsrät

ten. Den skattskyldige får i dessa fall ge in ansökan om särskild skattebe

räkning till skatterätten inom ett år från det skattedomstolens beslut 

meddelades. 

Utredningen har föreslagit att de här återgivna bes!Hmmelserna med vissa 

redaktionella ändringar flyttas till 4 § LSB. Enligt utredningens förslag bör 

därvid även föras in tilläggsbestämmelse om att skattskyldig inom den 

förlängda tiden får framställa yrkande om särskild skatteberäkning också när 

förutsättningar för sådan beräkning har uppkommit först genom rättelsebe

slut av lokal skattemyndighet enligt 72 a § TL. 
Jag tillstyrker att en tilläggsbestämmelse av det slag som utredningen har 

föreslagit införs. Bestämmelserna bör enligt min mening stå kvar i 8 s första 

stycket LSB. Därmed följer att den av mig förut behandlade bes!Hmmelsen 

om skattskyldigs tid för yrkande om särskild skatteberäkning när besvärsrätt 

föreligger enligt 99 § Tl också bör stå kvar på sin nuvarande plats, dvs. i 8 * 
andra stycket LSB. Vissa redaktionella ändringar behöver dock göras med 

hänsyn till att framställning om särskild skatteberiikning skall ske i den 

ordning som gäller i fråga om yrkanden i taxeringsfrågor. 

Jag biträder utredningens förslag att lokal skattemyndighet vid rättelse 

enligt 72 a * andra eller tredje stycket TL i förekommande fall skall kunna 

vidta den ändring i fråga om särskild skatteberäkning vartill förhållandena 

kan föranleda. Utredningen har föreslagit att bestämmelse härom tas in i ett 

tillägg till nämnda paragraf i TL. Den lydelse 4 * LSB skall ha enligt mitt 

förslag får emellertid anses leda till att ändring i för~varande fall kan vidtas 

utan särskilt stadgande i TL. Något tillägg till 72 a § Tl synes därför inte 

behöva göras. 

I I .6.4 Taxeringsintendents besl'ärsrätt 

Utredningen har även lagt fram förslag till ändrin~ ~v b.estämmelserna i 8 * 
tredje stycket LSB. F. n. gäller enligt dessa bestämtr)~ls~r följande. 
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Om särskild skatteberäkning har skett och det visas att skatteberäkningen 

med hänsyn till senare framkomna omständigheter har grundats på oriktiga 

förutsättningar, får taxeringsintendenten anföra besvär rörande skatteberäk

ningen i särskild ordning. Därvid har vad som föreskrivs i I 03 § andra och 

tredje styckena TL motsvarande tillämpning. Ny skatteberäkning på grund 

av taxeringsintendentens besvär får vidare inte verkställas med mindre fråga 

därom har prövats inom fem år efter utgången av det kalenderår under vilket 

den ansökan, som har föranlett skatteberäkningen, inkom till skatterätten. 

För det fall att skattskyldig har avlidit gäller särskild tidsberäkning. 

Bestämmelserna om rätt för taxeringsintendent att anföra besvär i särskild 

ordning när skatteberäkningen har grundats på oriktiga förutsättningar 

tillkom enligt förslag i prop. 1962: 114. Därmed avsågs att ge föreskrifter 

beträffande särskild skatteberäkning efter i huvudsak samma principer som 

reglerna för eftertaxering. 

Såvitt jag har kunnat finna kräver överförandet av ärenclena angående 

särskild skatteberäkning i och för sig endast en mindre och närmast 

redaktionell jämkning av 8 ~ tredje stycket LSB. Utredningen har emellertid 

gått längre och föreslagit att bestämmelserna utvidgas att omfatta också 

skattskyldig. Enligt utredningens förslag skall bestämmelserna vidare nyttas 

till en ny paragraf i TL. 

Jag anser för egen del att det inte finns anledning att i nu förevarande 

sammanhang överväga ändringar av bestämmelsernas materiella innehåll. 

Skattskyldigs rätt synes för övrigt väl tillvaratagen genom möjligheterna att 

anföra besvär med tillämpning av besvärsbestämmelserna i 74, 99 och 100 §§ 

TL. Som jag förut har sagt bör bestämmelserna i 8 §första och andra styckena 

LSB även i fortsättningen ha sin plats i LSB. Detsamma bör enligt min 

mening gälla paragrafens tredje stycke, bl. a. med hänsyn till den lydelse av 

4 § LSB, som jag har föreslagit. 

Jag föreslår sålunda att också 8 § tredje stycket LSB - med en mindre 

jämkning - skall stå kvar på sin nuvarande plats i LSB. På liknande sätt 

föreslår jag att inte heller någon omredigering görs beträffande bestämmelsen 

i 5 § LSB om avkortning och restitution. 

I I .6.5 Vi/andeförk/aring ai• ansökan 

Innan jag går över till utredningens förslag till ändring av nuvarande 

bestämmelser i 7 § LSB vill jag först ta ställning till vilken ordning som bör 

gälla när tidigare taxering, som inverkar på skatteberäkningen, inte har 

vunnit laga kraft. 

F. n. gäller(6 § LSB) att skatterätten i sådant fall genom särskilt beslut skall 

förklara ansökningen vilande. Sedan taxeringen har vunnit laga kraft 

ankommer det på den skattskyldige att hos skatterätten göra framställning 

om att ansökningen tas upp till ny behandling. Framställningen skall göras 

inom ett år från det att slutligt beslut meddelades i taxeringsfrågan. 
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Utredningen har funnit att bestämmelsen om vilandeförklaring bör utgå. 

Den ändrade ordning som i olika avseenden skulle följa med att slopa 

nuvarande krav på laga kraft är emellertid inte påkallad av att ärendena om 

särskild skatteberäkning överförs till taxeringsnämnden. Jag är inte beredd 

att nu ta ställning till dessa följdändringar. Frågan bör enligt min mening 

anstå till dess erfarenheter i övrigt har vunnits av det nya förfarandet. Jag 

anser därför att bestämmelsen bör stå kvar och att i 6 S LSB endast de 

ändringar görs som betingas av att taxeringsnämnd skall kunna pröva 

ansökan om särskild skatteberäkning. Därvid bör gälla att taxeringsnämn

den, sedan beslut om vilandeförklaring har meddelats, skall överlämna 

framställningen till skatterätten. Den skattskyldige skall självfallet under

rättas om att ansökan om ny prövning skall göras hos skatterätten. 

Genom att 6 § LSB enligt mitt förslag kommer att i princip stå kvar 

oförändrad behövs inte några bestämmelser av det slag som utredningen har 

tagit in i en ny paragraf i TL. 

I I .6.6 Ä°ndring av skatteberäkning 

Vad härefter angår bestämmelserna i 7 § LSB får jag anföra följande. 

Nämnda bestämmelser reglerar de fall när särskild skatteberäkning har 

skett och den beskattningsbara inkomst, på vilken skatten har beräknats, 

ändras genom beslut av skatterätt, kammarrätt eller regeringsrätten liksom 

när den skattskyldige genom sådant beslut åsätts eftertaxering till statlig 

inkomstskatt så att grunderna för skatteberäkningen eller förutsättningarna 

för rätten att få sådan beräkning ändras. I dylika fall skall skatterätten vidta 

den ändring av skatteberäkningen vartill förhållandena kan föranleda. 

I utredningens förslag har dessa bestämmelser förts över till ett nytt fjärde 

stycke i 105 § TL. Samtidigt har föreslagits att varje skattedomstol själv skall 

vidta den ändring som aktualiserats i de förut redovisade fallen. Skälet till att 

utredningen på detta sätt vill gå ifrån nuvarande ordning är att man enligt 

utredningens mening därigenom torde nå en snabbare handläggning i de fall 

när kammarrätt eller regeringsrätten har beslutat i taxeringsfrågan. 

Jag har för egen del inte kunnat finna bärande skäl för en sådan ändring. 

Skäl synes tvärtom tala för att man såvitt möjligt bör undvika att belasta 

överinstanserna med skatteuträkningar. En reform av detta slag är inte heller 

påkallad av att ärendena om särskild skatteberäkning förs över på taxerings

nämnden. Jag anser därför att också 7 * LSB bör stå kvar oförändrad. Därmed 

utgår det tillägg som utredningen har föreslagit till 105 ~ TL. 

I I .6. 7 Vissa redaktionella .fi"ågor 

Jag vill till sist beröra några frågor som är av i huvudsak redaktionell 

natur. 

Enligt vad jag inledningsvis har anfört bör ett överförande av särskild 

16 Riksdagen 1977/78. l sam!. A'r 181 
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skatteberäkning till taxeringsnämnd innebära att frågor härom i princip 
prövas i den ordning som skall gälla för inkomsttaxeringen. Jag föreslår att 
bestämmelse av denna innebörd tas in i 4 § första stycket LSB. Den 
hänvisning i 4 § till TL:s bestämmelser som på detta sätt görs bör dock för 
tydlighets skull kompletteras genom att paragrafen förses med anvisning om 
bl. a. till vem och inom vilken tid ansökan om särskild skatteberäkning skall 

göras. Med denna lagtekniska lösning följer vidare att i 9 * LSB endast 
behöver ges bestämmelse om att - enligt vad jag tidigare har föreslagit -
skattskyldig, som inte har erhållit debetsedel på slutlig skatt under taxerings
året, får göra ansökan om särskild skatteberäkning inom två månader från 
utgången av den månad under vilken han erhöll debetsedel. I överensstäm
melse med paragrafens nuvarande lydelse bör även finnas föreskrift om att 
besvär inte får föras över taxeringsnämnds eller skatterätts beslut att förklara 
ansökan vilande enligt 6 * LSB. 

Som framgått har jag i mitt förslag så långt möjligt sökt begränsa 
ändringarna i LSB till vad som är direkt påkallat med hänsyn till att 

taxeringsnämnd skall kunna meddela beslut angående särskild skatteberäk
ning. Än mindre har jag i förevarande sammanhang funnit anledning att gå in 
på de materiella bestämmelserna i 1-3 §§ LSB. Utredningen har föreslagit ett 
tillägg till 2 § andra stycket LSB med bestämmelse om att för särskild 
skatteberäkning även förutsätts att beräkningen medför liigre statlig inkomst
skatt för den skattskyldige än som eljest skulle ha utgått. En fast praxis synes 
emellertid ha utvecklats vid tillämpningen av 2 § andra stycket LSB i dess 
nuvarande lydelse. Vilken betydelse ett tillägg av här angivet slag kan 
tillmätas förefaller inte helt klart. Jag har diirför och i linje med mitt förslag i 

övrigt inte ansett mig böra föreslå ett dylikt tillägg i nu förevarande 
sammanhang. 

11.7 Granskningsformer och ambitionsnivå 

11. 7.1 A llmäfll om gransknings/iir/arandet 

Rutinerna vid deklarationsgranskningen bygger f. n. på att kontrollupp
gifter och annat kontrollmaterial iiverHimnas till granskarna. Dessa har alltså 
att stämma av kontrollmaterialet mot deklarationerna. Granskningen 
omfattar vidare bl. a. bedömning av avdragsyrkanden, jiimfiirelsc med 
föregående års deklaration och kontrollsummering av deklarationen. ADB
stöd vid granskningen förekommer endast i bcgrlinsad omfattning. S. k. 
iaxcringsavi framställs med hjiilp av ADB. På den anges bl. a. skattskyldigs 

civilstånd, barn, debiterade skatter samt vissa ersättningar från statliga och 
kommunala myndigheter. Även taxeringsavins uppgifter stiims av mot 
deklarationen av granskarna. 

Principbeslutet inncbiir bl. a. att uppgifterna i deklarationer och kontroll
uppgifter skall registreras i ett ADB-system. Uppgifterna stiims av maskinellt 
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och resultatet redovisas på taxeringsavin. På denna utskrivs maskinellt -
förutom uppgifter för taxeringen - iiven uppgifter för beriik ning av pensions
grundande inkomst och för påföring av arbetsgivaravgifter. Maskinellt 
framst:ills också förslag till taxering liksom till debitering och utriiknande av 
pensionsgrundande inkomst. 

Utredningens förslag bygger på principbeslutet. Löntagardeklarationerna 
skall i prif"1cip registreras utan föregående beredning eller granskning. Genom 
taxeringsavi erhåller granskaren upplysning om bl. a. felaktigheter eller 
orimligheter som har upptlickts vid de maskinella kontrollerna. Granskaren 
kan således inrikta sin granskningsinsats på att kontrollera de delar av 
deklarationen, som inte omfattas av datorkontroll eller som enligt 
taxeringsavi iir felaktiga eller hör särskilt granskas. Detta innebiir att arbetet 
med all pricka av kontrolluppgifter bortfaller bctriiffande merparten av de 
skattskyldiga medan t. ex. värdering av naturaförmåner och bedömning av 
avdragssidan sker i likhet med dagens system. Genom registreringen av 
deklarationsuppgifterna kan granskningen i viss omfattning genomföras utan 
tillgång till föregående års deklaration. 

Utredningen påpekar att ADB-tester av deklarationsdata inte kan utföras 
förriin kontrolluppgifterna har registrerats och stämts av. Denna avstämning 

beriiknas vara klar tidigast omkring den I mars. Utredningen har därför 
tillskapat en rutin som innebär att deklarationsgranskningen kan påbörjas 
redan niir deklarationerna börjar komma in till skattemyndigheten och 
således oberoende av ADB-stödet. Utredningens förslag innebiir att vissa 
s. k. enkla löntagardeklarationer granskas före registreringen. 

I det fullt utbyggda systemet bör enligt utredningen ca två miljoner 
deklarationer kunna hiinföras till gruppen enkla deklarationer. Granskningen 
av enkla deklarationer kommer i princip endast att bestå av en kontroll av 
vissa avdrag och siirskilda upplysningar. Påtriiffas vid granskningen utr~d
ningsfall eller bedöms deklarationen som "ej enkel" lämnas deklarationen for 
registrering. IXirelkr behandlas den på samma sätt som forregistrerade 
deklarationer. Efter den manuella genomgången överliimnas deklarationerna 
för registrering. Om de maskinella testerna vid registreringen ger anledning 
hiirtill l"ramstlills taxeringsavi. som med tillhörande deklaration överliimnas 
till granskaren för fortsatt handliiggning enligt cfe rutiner som giiller 
betriiffaml c fcirregist rerncle dek la ra tio ner. 

Det stora flertalet remissinstanser har inte några erinringar mot de 
föreslagna formerna för granskningsarbetet. Många instanser iir dock tvek
samma till systemet med enkla deklarationer. Bl. a. befarar man att systemet 
kan orsaka dubbclarbete. 

För egen del får jag anföra följande. 
Det omfattande ADB-stöd som skall införas vid taxeringen skapar utan 

tvekan goda förutsättningar för att underlätta och effektivisera gransknings
arbetet. Det står samtidigt klan att det kommer att ta tid att finna de rutiner 
som på biista siitt tillvaratar möjligheterna hos det nya ADB-systemet. Detta 
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kommer också löpande att utvcx:klas och förändras. Under en övergångspe
riod kommer därför stora krav att ställas på planering och uppföljning av 
granskningsametet men också på förmåga hos granskarna att anpassa sig till 
nya arbetsformer. Erfarenheterna får så småningom visa hur gransknings
förmerna och rutinerna bör byggas upp. I inledningsskeclet är det mot 
bakgrund av det sagda viktigt att man inte binder sig för granskningsformer 
som inte utan svårigheter kan anpassas till de erfarenheter man vinner efter 

hand. 
Den grundliiggande nyheten vid deklarationsgranskningen är att uppgif

terna i deklarationer och kontrolluppgifter skall registreras i ADB-systemet 
och stiimmas av maskinellt. Hiirigenom besparas granskarna en stor del av 
det nuvarande rutinarbetet med avprickning av kontrolluppgifter och 
kontrollräkning av deklarationer. Det manuella granskningsarbetet kan 
inriktas på bedömningsfrågor. Det är sjiilvfallet angeliiget att detta gransk
ningsamete om möjligt påbörjas först sedan de maskinella kontrollerna har 
genomförts. Härigenom kan granskaren biist tillgodogöra sig det stöd som 
ADB-medverkan innebär. Vidare kan granskaren i ett sammanhang ta 
stiillning till alla eventuella avvikelser från deklarationen. Som utredningen 
framhåller iir det emellertid också viktigt att den för!Ungda taxeringsperioden 
kan utnyttjas i sin helhet. Registreringen och ADB-testerna tar enligt 
utredningen så pass lång tid att fårdigberedda deklarationer inte kan levereras 
förrän en bit in på taxeringsperioden. Med hiinsyn härtill bör man i vart fall till 
en början tillämpa den av utredningen föreslagna granskningsformen diir 
vissa enklare deklarationer granskas innan registreringen sker. Om det senare 
visar sig möjligt bör man i enlighet med vad jag nyss har sagt l[1ta den 
maskinella kontrollen ske före den manuella granskningen. Det bör 
ankomma på RSV att följa utvecklingen på området och fOreslä de iindringar 
som är påkallade. 

J J .7.] Ambilionsnil'å 

F. n. giiller i princip att alla fel i deklarationen som påverkar beskatt
ningsbar inkomst skall rättas. 

RS-utredningen förordade i 1974 års rapport att myndigheterna skulle 
undvika bagatelländringar vid taxeringen och i stiillet inrikta resurserna pf1 att 
upptäcka fall av väsentligt skatteundandragande. Utredningen föreslog att 
följande principer skulle gälla. 

Klara fel rättas om det är till fördel för den skattskyldige och beloppet inte är 
rent bagatellartat. Klara fel och klart oberiittigade yrkanden riittas till den 
skattskyldiges nackdel normalt först om felet eller yrkandet giiller visst 
minimibelopp. Utredning 0111 eventuella fel företas också bara om det kan 
medföra ändrad taxering med visst minimibelopp. Rekommendationer om 
beloppsgränserna utvecklas gemensamt av RSV och skattecheferna. 

I prop. 1975:87 uttalade föredraganden att frågan om ambitionsnivån vid 
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taxeringen var så väsentlig att den borde underställas riksdagen. Enligt hans 
mening var det riktigt att man undvek ändringar som var utan fiskalt intresse 
och som inte inkräktade på en rimligt tolkad rättvise- och likformighets
princip vid taxeringen. Han ansåg att utredningens forslag i stora drag 
motsvarade dessa anspråk. Det gav vidare en möjlighet att koncentrera 
gransknings- och kontrollresurserna mot de viisentliga skatteundandragan
dena. En ambitionsnivå som låg i linje med utredningens förslag borde enligt 
hans mening Wggas till grund för pmgrammen för ADB-stödet vid 
taxeringen. lian fann det emellertid mindre liimpligt att man fixerade en 
bcloppsmiissig toleransgriins som alltid skulle iakttas av taxeringsmyndighe
terna. En s;'\dan bestämmelse kunde i praktiken komma att utnyttjas fort. ex. 
medvetna fclriikningar upp till toleransgränsen. Taxeringsnämnderna borde 
enligt hans mening ha möjlighet att riitta iiven mindre felaktigheter, om det 
kunde anses påkallat. 

Utredningen konstaterar enligt principbeslutet att fdgan om ambitions
nivån vid taxeringen iir så viisentlig att den bör understiillas riksdagen och 
införas i TL. Utredningen anser det angeläget att understryka att en sådan 
lagbestämmelse bör utformas så att den ger skattemyndigheterna möjlighet 
att underlåta riittelse utan att den samtidigt uppfattas som en generell 
"friregel" för de skattskyldiga. Regeln bör vara ett hjälpmedel för myndig
heterna att fä större rörlighet i uppliiggning och inriktning av granskningen 
vid olika års taxering. 

Enligt utredningen bör RSV utförda anvisningar eller rekommendationer 
beträffande vilka beloppsgränscr m. m. som bör tillämpas. Granskningsruti
nerna bör diirvid utformas så att fel som beror på att skattskyldig systematiskt 
försöker skaffa sig skatteförmåner genom att uppta inkomst för lågt eller yrka 
obehöriga avdrag rätt<L~ till iiven om beloppet är relativt litet. Utredningen 
pekar på att ADB-systemet ger möjlighet att i många fall på ett enkelt sätt 
riitta även mindre fel om detta kan göras utan skriftviixling meu den 
skattskyldige eller annan utredning. 

Enligt utredningens uppfattning bör olika beloppsgriinser siittm; IOr fel till 
den skattskyldiges förmån och fel till hans nackdel. Utredningen föreslår att 
bcloppsgriinserna bestiims till 500 kr. för fel till den skattskyldiges förmån och 
300 kr. för fel till hans nackdel. Denna inriktning av ambitionsnivån bör enligt 
utredningen ges en mera allmiin utformning i lagtexten. Enligt utredningens 
författningsförslag skall i 65 ~ tas in en föreskrift om att taxeringsniimnden 
iiger underlåta avvikelse om denna avser endast ringa belopp. 

Remissinstanserna godtar allmänt principen att ambitionen vid deklara
tionsgranskningen skall inriktas på att upptäcka fall av väsentligt skatteun
dandragande och att undvika bagatelländringar. Flera remissinstanser är 
emellertid kritiska mol förslaget att RSV i anvisningar skall fa~tställa vissa 

beloppsgränser i fråga om ambitionsnivåer. Man befarar att sådana anvis
ningar i praktiken skulle komma att utnyttjas fört. ex. medvetna felräkningar 
upp till toleransgränsen. En del instanser är också negativa till utformningen 
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av lagregeln i 65 *· Bl. a. påpekas all uttrycket "ringa belopp" förekommer i 

andra sammanhang i TL, bl. a. i fråga om eftertaxering, och att det iir 

olämpligt att ha samma begrepp om skilda tolkningar avses. Några remiss

instanser anser att riittelse till den skattskyldiges förmån alltid bör ske. 

För egen del får jag anföra följande. 

En av de grundläggande målsättningarna med den nya taxeringsorganisa

tionen är att förbättra kontrollen av de komplicerade deklarationerna. Enligt 

principbeslutet skall man vid granskningen undvika att ta upp tiden med 

bagatelländringar och i stället inrikta resurserna på att upptäcka väsentligt 

skatteundandragande. Denna inriktning av granskningsarbetet i den nya 

organisationen har allmänt accepterats vid remissbehandlingen av utred

ningens förslag. Även jag ansluter mig till tanken att man i högre grad än f. n. 

bör inrikta granskningsarbetet på de väsentliga frågorna vid taxeringen. 

Gransknings- och kontrollresurserna hos myndigheterna i den nya organi

sationen får inte låsas vid detaljfrågor så att man därigenom försvagar 

möjligheterna att komma till rätta med de väsentliga skatteundandragan

dena. Kravet på millimeterrättvisa i det enskilda fallet mäste hiir vika för 

kravet på en i det stora hela mer riittvis och likformig taxering. 

Utredningens förslag bör ses mot denna bakgrund. Jag kan i stort sett 

ansluta mig till de principer som enligt utredningen bör giilla för gransknings

arbetet'. I likhet med utredningen anser jag sålunda att man iiven hör kunna 

underlåta att göra ändringar till den skattskyldiges förmån. Vidare hör 

ambitionsnivån vid taxeringen tilliimpas även vid granskningen av den 

pensionsgrundande inkomsten. Detta ligger i linje med vad jag nyss har sagt 

om att kravet på absolut riittvisa i det enskilda fallet måste vika riir en mer 

rättvis taxering i stort. Jag vill emellertid framhålla att en annan grundliig

gamle princip vid granskningen bör vara att man avstår från riittclse endast i 

sådana fall diir detta verkligen bidrar till att granskningsresurser i nägon mera 

väsentlig mån kan frigöras för kontroll av frågor som lir av större betydelse för 

taxeringsresultatet. Enligt min mening bör man diirför vid utformningen av 

granskningsrutinerna göra skillnad mellan ä ena sidan fall som kriiver 

siirskild utredning och å andra sidan fall där det föreligger ett klart fel som 

genast kan rättas, t. ex. felräkning eller misskrivning. 

Som utredningen har påpekat ger det nya ADB-systemet möjlighet att på 

ett enkelt sätt rätta mindre fel om detta kan ske utan skriftväxling med den 

skattskyldige eller annan utredning. Det innebär att några mera betydande 

granskningsresurser inte kan frigöras genom att man underlåter att rätta klara 

fel. Det är som några remissinstanser har framhållit också svårt att förhindra 

att en toleransgriins i fråga om sådana fel utnyttjas på ett illojalt siitt, t. ex. 

genom medvetna felräkningar. Det gäller inte minst mot bakgrund av att 

kontrollsummeringen avses ske maskinellt och att en toleransgräns måste 

byggas in redan i ADB-systemet. Samtidigt lir det angeläget att inte alla tel 

som påverkar beskattningsbar inkomst behöver åtgiirdas. En viss tolerans bör 

därför finnas även i fråga om klara fel. 
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I fråga om fall som behöver utredas innan riittelse kan ske, t. ex. fråga om 
yrkat avdrag skall godkiinnas, blir situationen en helt annan. 1 liir kan ofta en 
betydande arbetsbesparing göras om man kan låta saken bero. Genom att 
sådana frågor kommer fram vid den manuella granskningen är det också 
Wttare att förhindra illojala förfaranden. Granskningsrutinerna kan utformas 
så att fel som kan antas bero på att skattskyldig sy~tematiskt försöker skaffa 
sig skatteförmåner rättas iiven om det gäller mindre belopp. 

Niir det gäller att överföra ambitionsnivån i beloppsgränser bör man i 
enlighet med det anförda kunna vara betydligt generösare i fråga om 
utredningsfallen än i l'råga om de klara felen. Jag anser det rimligt att man t. v. 
tillämpar en gräns vid 500 kr. för utredningsfallen. Klara fel hör rättas om felet 
överstiger IOO kr. Till kategorien klara fel bör - förutom felriikningar och 
misskrivningar - hänföras t. ex. yrkande om avdrag med belopp som 
överstiger vad som förfallningsenligt får medges och andra liknande fel. Till 
utredningsfallen hör å andra sidan i princip alla fall som kriiver någon form av 
utredning från granskarnas sida innan beslut kan fatt<LS. Det kan dock finnas 
anledning au vid utformningen av granskningsrutinerna göra skillnad mellan 
olika fall inom denna grupp, bl. a. med hiinsyn till graden av sannolikhet för 

att ett fel föreligger och till omfattningen av den utredning som behövs för att 
klar!Hgga frågan. Över huvud taget börgranskningsrutinerna utformas så att 
det finns möjlighet att riitta iiven mindre fel om särskilda skäl talar för det. 
lagtekniskt bör frågan lösas så att i 65 ~ t<Ls in en föreskrift som ger 
taxeringsnämnd möjlighet att underlåta avvikelse om denna skulle avse 
endast mindre belopp. Det får sedan ankomma på RSV att inom ramen för sin 
vägledande verksamhet ge niirmare anvisningar om granskningsrutiner och 
ambitionsnivå. Som flera remissinstanser har påpekat iir det dock viktigt att 
anvisningarna inte ges en sådan utformning att de utsatta beloppen uppfattas 
som generella frigriinser. 

Jag vill framhålla att den hiir förordade ordningen i fråga om gransknings
arbetet sjiilvfallet måste ut viirderas sedan någon. tids erfarenhet har vunnits. 
Det hör ankomma på RSV att noga följa utvecklingen på området och vid 
behov föreslå iindringar. 

11.8 T!'l -re,·ision m. m. 

i i .8. i Inledning 

Nu gällande bestämmelser om taxeringsrevision har sin grund i det förslag 
som lades fram av 1950 års skattclagssakkunniga !SOU 1954:24) och 
utmynnade i lagstiftning enligt prop. 1955: 160. Möjligheterna att verkställa 
revision var dessförinnan tämligen begränsade. Granskning fick ske endast 

hos den sk~1ttskyldige själv och hos den. som var pliktig att lämna 
kontrolluppgift utan anmaning. Granskningen fick vidare avse bara sjiilva 
bokföringen eller därmed jämförliga anteckningar. 
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Dessa begränsningar togs bort i enlighet med de sakkunnigas förslag. 
Möjlighet öppnades bl. a. för att vid taxeringsrevision gå igenom inte bara 
räkenskaperna utan också korrespondens, protokoll och andra handlingar 
rörande den skattskyldiges verksamhet. Rent privata handlingar, som inte 
hänför sig till verksamheten, omfattas inte av granskningsrätten. 

De vidgade möjligheterna till taxeringsrevision förutsattes bli tillvaratagna 
genom ett planmiissigt upplagt revisionsförfarande. Revision ansågs böra ske 
inte endast när besviir anförts över taxeringen eller siirskild anledning annars 
föreligger. Vidare betonades att varje taxeringsrevision borde utlOnL~ av 
därtill lämpad person men att å andra sidan en fullstiindig revision inte skulle 
behöva utföras i varje siirskilt fall. Granskningen borde kunna inskriinkas till 
en partiell revision och alltså avse blott viss del av materi·alet. 

Som ett viktigt medel för taxeringskontrollcn vid sidan av taxeringsrevi
sionen står den senare år 1961 tprop. 1961:100) införda skyldigheten för 
skattskyldig att efter anmaning förete handlingar som finnes erforderliga för 
kontroll av deklarationen. Skyldigheten, som anges i 31 ~ 2 mom. andra 
stycket TL. omfattar inte handclsböcker o. d. utan giiller endast handlingar av 
sådant slag såsom kontrakt, kontoutdrag, riikning och kvitto. Anmaning att 
förete sädana handlingar kan inte förenas meu vitesföreläggande. Denna 
begränsning i anmaningsriitten ansågs böra gälla för att ytterligare förebygga 
att befogenheten anviinds till en med taxeringsrevision jämförlig gransk
ning. 

Enligt de av 1975 års riksdag antagna riktlinjerna för skatteadministra
tionen i första instans bör ett huvudsakligt mål för den nya taxeringsorgani
sationen vara att förhiittra granskningen av riirelsedeklarationer och andra 
svårkontrollerade deklarationer och minska möjligheterna till illojala skat
teundandraganden. Deklarationskontroll genom revision eller granskning 
enligt 31~2 mom. TL har hittills inte kunnat vidtas i tillriicklig omfatlning. 
Genom att deklarationsgranskningen i fortsiitlningen skall utföras av 
tjänstemän hos liinsstyrclserna och de lokala skattemyndigheterna och tiden 
för taxeringsarbetet förlängs kraftigt kan tttxeringskontrollen förbättras. De 
ökade resurser som på detta siitt erhålls skall i stor utstriickning inriktas på 
vad som av RS-utredningen från början benämndes partiella revisioner. 
Denna benämning valdes med tanke på att revisionerna i allmiinhet inte 
sytiar till en fullstiinuig genomgång av riikenskaperna utan till att vidga och 

fördjupa kontrollen av rörelse- och jordbruksdeklarationer från en skriv
bordsgranskning till en kontroll iiven av dek larationsunderlaget i så många 

fall som möjligt. Utredningen har emellertid under sitt fortsatta arbete funnit 
sig i stället böra använda beniimningen TN-revision. Denna svarar enligt 
utredningens mening bättre mot vad som utmärker dessa revisioner, 
nämligen att de såvitt möjligt skall utföras på sådant siitt att resultatet av dem 
kan ligga till grund för beslut i taxeringsnämnden. Jag kommer även för egen 
del att i det följande använda benämningen TN-revision. 

Vad som främst bör ses som utmärkande för TN-revisionerna så som de 
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redovisas av utredningen är enligt min mening att de skall verkställas av den 

personal hos länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna som har att 

biträda taxeringsnämnden med deklarationsgranskning och vara föredra

gande i nämnderna. TN-revisionerna skall med andra ord ingå som ett led i 

deklarationsgranskningen för att därigenom öka tillförlitligheten i taxerings

nämndens beslut särskilt i fråga om taxeringen av skattskyldiga med 

svårkontrollerade deklarationer. Själva initieringen av TN-revisionerna avses 

dock kunna ske på olika sätt. 

Utredningen skiljer sålunda mellan förhands ut va Ida T N - rev i -

sioner, planerade TN-revisioner, spontana TN-revisio

ner, kontrolluppgiftsrevisioncr och TN-revisioner hos 

stora företag. Objekten för de förhandsutvalda TN-revisionerna villjs 

som framgår av namnet ut på ett förberedande stadium i samband med 

planeringen av revisionsarbetet för kommande taxeringsperiod. Detta urval 

bör enligt utredningens mening göras av erfarna revisorer. De planerade TN

revisionerna ingår bl. a. i riksomfattande och regionala kontrollaktioner som 

initieras av RSV resp. länsstyrelserna. Objekten för de spontana TN

revisionerna viiljs ut vid själva deklarat1onsgranskningen. Urvalet för dessa 

revisioner blir sålunda avhängigt av deklarationsgranskarens bedömning av 

den skattskyldigcs förhållanden. Kontrolluppgiftsrevisionerna inrikt<L'i 

särskilt på att kontrollera att arbetsgivare fullgör sin uppgiftsskyldighet på rätt 

sätt medan TN-revisionerna hos stora företag gäller de ca 5 000 största 

företagen och har en med hänsyn därtill speciell uppläggning och utform

ning. 

1 J .8.2 TN-revisioner - taxeringsbesök 

Enligt de uttalanden som gjordes i prop. 1975:87 och godkändes av 

riksdagen bör deklarationsgranskningcn fördjupas och breddas efter de 

huvudlinjer som utredningen har dragit upp för sitt förslag om TN-revision. 

Hur denna del av taxeringsarbetet närmare bör utformas förutsattes bli 

behandlat i det fortsatta utredningsarbetet. 

Det förslag som utredningen numera har lagt fram innebär som sagt att 

deklarationsgranskningen skall kombineras med revisioner som initieras på 

olika sätt. Man kan i denna uppdelning av revisionerna se en gräns mellan å 

ena sidan revisioner som företas efter ett planmässigt urval av revisionsob

jekten och å den andra revisioner som föranleds av att deklaration vid 

granskningen bedöms böra kontrolleras i ett eller annat avseende genom 

avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar som har 

legat till grund för den skattskyldiges redovisning. Till den första gruppen hör 

framför allt sådana revisioner som baseras på iakttagelser vid genomgång av 

deklarationer för tidigare taxeringsår eller på insamlat kontrollmaterial över 

utbetalningar eller utgivna förmåner av olika slag. Dessa revisioner, som av 

utredningen benämns förhandsutvalda resp. planerade revisioner, utmärks 
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vidare av att de i stort sett företas efter riktlinjer som anges av RSV och 
liinsstyrelsernas revisionsenheter. Urvalet av de revisioner som initieras vid 
sjiilva deklarationsgranskningen, de s. k. spontana revisionerna, blir dUremot 
som jag tidigare framhållit närmast beroende av bedömningen hos de 

tjiinstemän som biträder taxeringsniimnderna med dek larationsgransk
ningen. 

Mot den indelning av TN-revisionerna som utredningen föreslår har med 
något untantag inte gjorts några inviimlningar från remissinstansernas sida. 
Enighet räder om att en förstiirkning av taxeringskontrollen måste ske genom 

en bredare och fördjupad inblick i deklarationsunderlaget i samband med 
sjiilva deklarationsgranskningen. Vad ett mindre antal remissinstanser 
v~inder sig mot iir att detta enligt utredningens förslag skall åstadkommas 
genom att den personal som biträder taxeringsnämnden med deklarations
granskningen skall få verkställa TN-revision inom ramen för TL:s bestiim
mclser om taxeringsrevision. 

Grunddragen i dessa remissinstansers instUllning synes vara farhågor för 
att revision med den innebörd detta granskningsförfarande har enligt 
nuvarande bestämmelser skulle komma att utföras av personal som inte har 
erforderlig utbildning och erfarenhet därtill. Vidare befaras att taxeringspro
cessens tyngdpunkt vad avser mer komplicerade frågor skulle komma att 
förskjutas till taxeringsnämnderna utan att nämndernas förutsättningar för 
att avgöra sådana iirenden förbättrades. Detta kan i sin tur, framhålls det, leda 
till ett öbt antal svårbedömda besvärsmål som ofta kommer att kräva 
kompletterande utredningar genom ny och mer omfattande taxeringsrevi
sion. I st:illet förordas att kontrollen i samband med deklarationsgransk
ningen hålls isär från taxeringsrevision och ges en meta begriinsad omfatt
ning, som i stort sett skulle svara mot vad utredningen benämner spontana 
TN-rcvisioner. Revisionsinstitutet skulle därvid förbehållas skatteavdelning
arnas revisionsenheter. Denna enklare form av taxeringskontroll skulle 
förslagsvis benämnas taxeringsbesök eller kontrollbesök och eventuellt 
regleras genom tillägg till exempelvis 31 ~ 2 mom. TL. Enligt ett förslag skulle 
sådana besök göras av deklarationsgranskaren tillsammans med en ledamot 

av nämnden. 
För egen del får jag anföra följande. 
Jag anser i likhet med utredningen att de ökade granskningsresurserna bör 

utnyttjas för en vidgad kontroll i form av revisioner i ans! utning till att 
deklarationerna granskas vid den årliga taxeringen. Som uttalades i prop. 
1975:87 bör revisionerna kunna utföras av tjiinstemän hos länsstyrelserna och 

de lokala skattemyndigheterna som skall biträda taxeringsniimnderna vid 
den årliga taxeringen. Genom att deklarationsgranskningen på detta sätt 
kombineras med revisioner blir det möjligt att särskilt i fräga om företagar
deklarationerna ge taxeringsniimnderna ett sådant underlag att taxeringsbe
sluten kan meddelas med större tillförlitlighet än hittills. Den lösning som 
utredningen föreslår finner jag också innehiira ett praktiskt och smidigt sätt 
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alt utvidga antalet revisioner. Antalet no:visioner har, som också framhölls i 
prop. 1975:87, hittills varit allc..leles för litet och en ökning av antalet revisioner 
i den ornfauning, som utredningens förslag kan beriiknas leda till, skulle inte 
kunna åstadkommas utan medverkan av de tjänstemän hos liinsstyrelserna 
och c..le lokala skatlemyndigheterna som bitriidcr taxcringsniimndcrna med 
dek larationsgransk ni ngen. 

Vissa remissmyndigheter har uttalat farhågor för att den personal som 
granskar deklarationerna inte alltid kommer att ha den utbildning och 
erfarenhet som kriivs för att utföra de revisioner som det här är fråga om. Jag 
ser emellertid personalens kompetens för att förena deklarationsgranskning 
med revision i viss mån som en fråga pä sikt. Införandet av ett revisionsför
farande i samband med deklarationsgranskningen bygger på förutsiittningen 
att !Unsstyrelsernas och de lokala skattemyndigheternas personal fortlöpande 
för den utbildning som behövs for att fåreta revision. 

Revisionsverksamheten måste självfallet siirskilt i ett inledningsskede 
avvägas både till antal, bredd och djup med hänsyn till personalsituationen 
och ut vecklas i takt med den kunnighet och erfarenhet som tjiinstemiinnen 
får. Det torde härvid vara till fördel att TN-revisionerna blir av varierande 
omfattning. Förhållandet bör så långt möjligt utnyttjas för att fördela 
revisionsuppdragen mellan tjänstemännen på sätt som bäst svarar mot vars 
och ens kompetens. En sådan fördelning underliittas av att tjänstemännen 
kommer att arbeta i grupper. 

. Det bör också hållas i minnet att TN-revisionerna är ett komplement till 
deklarationsgranskningen och inriktas på kontroll av de skattskyldigas 
redovisning för det senaste inkomståret. Kontroll som behöver fördjupas och 
kanske måste avse ett eller flera tidigare år skall även i fortsättningen utföras 
av tjiinstemiin vid länsstyrelsernas revisionsenheter. De TN-revisioner som 
utförs enligt på förhand uppdragna linjer underlättas vidare av att de kan 
utföras med ledning av instruktioner, chccklistor o. d. 

Jag bitriider utredningens förslag att TN-revisionerna skall utföras enligt 
olika urvalsmetoder. Därmed kommer granskningen att få den bredd som 
behövs för att få tillfredsställande insyn i rörelse- och andra svårkontrollerade 
deklarationer. Jag tillstyrker sålunda att TN-revisionerna utförs enligt de av 
utredningen föreslagna linjerna och fordelas mellan revisioner med utgångs
punkt i på förhand utvalda revisionsobjekt och revisioner för vilka objekten 
efter olika grunder väljs ut vid deklarationsgranskningen. Till den först
niimnda gruppen kan särskilt räknas revisioner där objekten tas ut på grund 

av iakttagelser vid tidigare års deklarationsgranskning. 
I elen andra gruppen kan räknas in de spontana revisionerna, dvs. de 

revisioner som betingas av iakttagelser vid själva deklarationsgranskningen. 
Dessa revisioner intar emellertid enligt utredningens förslag en särställning 
och skiljs från de övriga, som siirskilt utmiirks av att de inriktas med ledning 
av i förhand inhiimtad information. Denna kan utgöras av från företag, 
banker och statliga eller kommunala myndigheter inhämtade uppgifter om 



Prop. 1977178:181 252 

gjorda utbetalningar. utgivna form[m.er m. m. Det bör dock uppmiirksammas 
att griinserna mellan de olika slagen av TN-revision iir llytande. Hur de olika 
mer planmiissiga urvalsmetoderna niirmarc bör tilliimpas och varieras mellan 
olika år torde i viss män bli beroende av vunna erfarenheter. Det !ar 
ankomma pä RSV och liinsstyrelsernas revisionsenheter att följa dessa frågor 
och ge anvisningar om hur revisionerna på biista och effektivaste siitt skall 
kombineras med deklarationsgranskningcn. 

Jag har i det föregäende framför allt uppehållit mig vid huvudlinjerna i 
utredningens förslag i rräga om de TN-revisioner som skall utföras i en 
planmiissigordning. Jag vill nu ta upp utredningens förslag i fråga om de s. k. 

spontana revisionerna. 
Nuvarande brister i deklarationsgranskningen kan bl. a. hiinföras till att 

taxeringsperioden varit kort och inte alltid har medgett en tillriickligt 
ingående bedömning av deklarationerna. Niir förhållandet nu radikalt iindm~ 

bör ett första mål vara att förbiittra deklarationskontrollen inom ramen mr de 
möjligheter som nuvarande bestiimmelser i TL ger. Kontrollen av de 
deklarationer som erfarenhetsmiissigt förtjänar en noggrannare bedömning 
bör sålunda kunna fördjupas genom ett vidgat utnyttjande av de skattskyl
digas åliggande att efter anmaning enligt 31 ~ 2 mom. TL tillhandahälla 
upplysningar och handlingar. 

A andra sidan giiller att deklarationsgranskningen i alltför stor utstriickning 
kommit att begriinsas till en '\krivbordskontroll". Varken tiden eller 
tillgången på personal har medgett att granskningen i erforderlig omfattning 
har kombinerats med avstiimning av den skattskyldiges uppgifter mot 
undcrlagcl för deklarationen vid sammantriiffandc med honom. En bidra

gande orsak till detta förhällande har också varit att de beqiimmelscr i 31 ~ 2 
mom. TL som ger taxcringsniimnden möjlighet att inhiimta upplysningar 
från den skattskyldige eller att ta del av vissa handlingar som kan vara av 
betydelse för niimmlcns stiillningstaganden iir utformade niirmast med tanke 
på en skrirtlig kommunikation mellan niimnden och den skattskyldige. Detta 
har skapat osiikerhet 0111 i vilken män taxeringsniimnden kan ta kontakt med 
den skattskyldige och i stiillet foreslå honom att exempelvis vid besök av en 
niimndlcdamot redogöra för de frägor som behöver klarliiggas eller fiirete de 
handlingar med vilka han vill styrka sina uppgifter. 

Det siiger sig sjiilvt att Jet för ett effektivt och samtidigt i förhållanJe till 
den skattskyldige smidigt t;rxeringsarbete förutsiitts att deklarationsgransk
ningen kombineras med en personlig kontakt mellan den skattskylJige och 
taxeringsniimnden eller den tjiinsteman som biträder niimnden med gransk

ningen. En såJan kontakt synes emellertid inte alltid böra ske genom ett 
formbundet revisionsfiirfarande. Som framhölls i prop. 1975:87 bör den 
utvidgade kontrollverksamheten utnyttjas iiven IOr mer informell kontakt 
mellan skattemyndigheterna och rörelseidkarna och vice versa. När oklar
heter föreligger i Jeklarationen och dessa inte kan klaras upp vid ett 
telefonsamtal eller genom svar på en skri rtlig förfrågan framstår det enligt 
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min mening som naturligt att parterna i första hand avtalar om ett 

sammanträffande. Nlir skäl talar för det bör sammanträffandet ske genom att 

deklarationsgranskaren eller niimndens ordförande besöker den skattskyl

dige. 

Ett sammanträffande på detta siitt efter överenskommelse mellan skatt

skyldig och deklarationsgranskare eller nämndordförande bör enligt min 

mening äga rum när deklarationsgrahskningen ger vid handen att det finns 

frågor i deklarationen som blist reds ut i samband med ett besök hos den 

skattskyldige. Deklarationsgranskare eller niimndordförande bör alltså inte ta 

initiativ till överenskommelse om ett besök för att exempelvis göra en 

avstiimning mot inhiimtat kontrollmaterial. Sådan kontroll skall liksom 

annan granskning, som baseras på annat iin iakttagelser av förhållanden i den 

aktuella deklarntionen, utföras som revision. Den kontroll eller avstiimning 

som utförs vid ett överenskommet besök skall grundas direkt på en eller 

annan punkt i deklarationen och ligger vid sidan av en granskning som skall 

företas enligt TL:s bestämmelser om taxeringsrevision. 

Vid ett avtalat besök får den skattskyldige först och fr~imst tillfälle att 

lämna upplysningar och förete handlingar som han i och för sig iir skyldig att 

tillhandahålla efter anmaning enligt 31 ~ 2 mom. TL. Den skattskyldige bör 

dock vara oförhindrad att också förete andra räkenskapshandlingar och 

anteckningar med vilka han vill visa hur han på ifrågasatta punkter har 

beräknat sina intäkter och kostnader. De frågor som aktualiseras vid 

granskningen av deklarationen och på detta sätt kan klaras upp kan 

exempelvis gälla nedskrivningen av kundfordringar, värderingen av pågå

ende arbeten, avskrivningsunderlaget för maskiner, inventarier, byggnader 

och markanläggningar, avsättningar för semesterlöner och pensioner, bank

tillgodohavanden, naturaförmåner av olika slag, underlaget för resekostnader 

och traktamenten, kostnader för representation och gåvor, försäljning av 

hyresrätter som har ingått som tillgång i den skattskyldiges rörelse eller viss 

transaktion mellan bolag och delägare i detta. Besöket kan vidare avse en 

genomgång och upplysning beträffande ett kontrakt eller annan handling 

som har legat till grund för den skattskyldiges beräkning av realisationsvinst 

eller en besiktning för bekräftelse av att lagertillgångar har tagits upp på rätt 

sätt. Syn eller besiktning kan vidare behöva göras för att bedöma ett yrkande 

om avdrag för reparationskostnad beträffande en hyresfastighet eller anskaff

ningskostnad för en rörelsetillgång. 

Att skattskyldig och dcklarationsgranskare eller nämndorclförande tillsam

mans söker skapa klarhet i uppkomna frågor vid ett överenskommet 

sammanträffande anser jag böra värderas också från andra mer allmiinna 

synpunkter. Vid ett besök får den skattskyldige väsentligt bättre möjligheter 

att visa hur hans deklaration i ifrågasatta avseenden kan förklaras. Man får 

inte bortse från att det för många skattskyldiga iir betydligt lät!arc att lårklara 

sig muntligt än att lämna en skiftlig redogörelse. Den personliga kontakten 

vid ett besök är viirdefull också från den synpunkten att dcklarationsgrans-
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karen eller ordföranden får möjlighet att mer allmänt bilda sig en uppfattning 
om den skattskyldige och dennes verksamhet. Han får en bild av betingel
serna för verksamhetens bedrivande och kan konstatera arten av den 
skattskyldiges underlag !Or deklarationen i form av riikenskaper, anteck
ningar och verifikationer. Den skattskyldige kan vidare ge sina personliga 
synpunkter på t. ex. verksamhetens lönsamhet och resultatpåverkande 
faktorer. Besöket kan av deklarationsgranskaren också på samma sätt som 
vid revision utnyttjas för att ge praktiska råd om riikenskapernas uppliiggning 
eller vad elen skattskyldige i andra avseenden har att iaktta för att han i 
fortsiittningen skall kunna fullgöra sin deklarationsskyldighct på rätt sföt. 

Utredningsförslaget innefattar som jag har sagt en revisionsform som 
kallats spontan revision. Dessa revisioner utmärks - på samma sätt som de 
besök hos den skattskyldige som jag nyss har talat om - av att kontrollen 
initieras av iakttagelser vid själva deklarationsgranskningen. Utredningsför
slaget innebär att en stor del av de frågor som uppstår på grund av 
ofullständigheter eller oklarheter i deklarationerna kommer att prövas genom 
revision trots •lit de både enligt den skattskyldiges och deklarationsgranska
rens uppfattning är av sådan beskaffenhet att de borde kunna klaras ut i 
samförstånd utan revisionsbeslut. 

Som har framgått av vad jag tidigare har sagt anser jag att behovet av en 
breddning och fördjupning av den kontroll som föranleds av själva deklara
tionsgranskningen inte i första hand bör tillgodoses genom att tilliimpningen 
av TL:s revisionsinstitut vidgas. Resivion iir ett granskningsförfarande som 
den skattskyldige upplever som ingripande. 

En ordning som innebär att kontroll företas i revisionens form trots att 
förutsättningar finns för att oklarhet i deklarationen skall kunna redas ut vid 
ett informellt sammanträffande mellan parterna kan diirför leda till en onödig 
skärpning i förhållandet mellan beskattningsmyndigheterna och de skatt
skyldiga. 

Beslut om revision medför vidare skyldighet för den skattskyldige att 
tillhandahålla begärda upplysningar och handlingar och att lämna tillträde till 
lokalerna i hans verksamhet. Om han inte fullgör sina skyldigheter kan vite 
föreläggas honom. Rättssäkerhetssynpunkter kräver bl. a. på grund av dessa 
omst(indigheter att revisionsförfarandet ges en viss formbundenhet. Till 
denna sida av revisionerna återkommer jag i det följande. Situationen blir 
däremot en helt annan om parterna är överens om att söka skapa klarhet 
genom att träffas och tillsammans gå igenom de frågor som har aktualiserats 
av deklarationen. Avstämningen mot räkenskaper eller andra handlingar 
begränsas då till vad den skattskyldige vill visa för att styrka sina uppgif

ter. 
De anförda synpunkterna talar enligt min mening för att beslut om revision 

inte bör meddelas när omständigheterna tyder på att beskattningsmyndig
heten - deklarationsgranskaren eller niimndens ordförande - och den 
skattskyldige kan närma sig varandra på ett mjukare sätt för att få oklarheter i 
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deklarationen utredda. Deklarationsgranskningen bör kunna förbättras 

betydligt genom att beskattningsmyndigheterna och de skattskyldiga på ett 

annat sätt än hittills tar personlig kontakt med varandra och träffar 

överenskommelse om att gemensamt gå igenom oklarheter som har visat sig 

föreligga i ett eller annat avseende. 

Som jag nämnt har utformningen av bestiimmelserna i 31 ~ 2 mom. TL lett 

till osäkerhet om i vilken mån taxeringsniimnden kan träffa överenskom

melse med den skattskyldige att en genomgång av tveksamma punkter i 

deklarationen skall göras vid besök av en nämndledamot. Såvitt gäller syn 

eller besiktning har denna fråga behandlats av JO i 1971 års ämbetsberättelse 

(s. 419). JO erinrar inledningsvis om att taxeringsnämnden enligt 31 ~ TL har 

tillerkänts relativt vidsträckt befogenhet att infordra upplysningar och 

handlingar från den deklarationsskyldige. Det råder emellertid, framhåller · 

JO, ingen tvekan om att vissa taxeringsfrågor är av sådant slag. att de 

svårligen kan avgöras med ledning av endast skriftliga handlingar. I dylika 

fall, t. ex. när frågan giiller huruvida vissa arbeten skall bedömas som 

ombyggnad eller reparation. kan enligt JO:s mening ett besök på platsen 

väsentligt öka möjligheterna till ett riktigt beslut. Den omständigheten att TL 

saknar bestämmelser om riitt för taxeringsniimnd att verkställa syn eller 

besiktning anser JO inte utgöra något hinder mot sådana förrättningar. JO 

finner det tvärtom vara av stort värde om de faktiska förhållandena i en 

taxeringsfråga blir klarlagda på ett så tidigt stadium som möjligt. Om 

taxeringsnämnden anser att endast ett besök på platsen kan ge ett tillfreds

ställande underlag för nämndens beslut är det alltså, uttalar JO, önskvärt att 

en besiktning verkställs av taxeringsnämnden eller någon av dess ledamöter. 

En sådan besiktning förutsätter dock medgivande av den skattskyldige och 

måste utforas med omdöme och under hiinsynstagande till den skattskyl

diges önskemål. JO framhåller också att det iir av vikt att granskningen vid 

besiktningen inriktas på de frågor som taxeringsnämnden har bedömt som 

tveksamma. Om nämnden finner att en mer fullständig undersökning av den 

skattskyldiges förhållanden iir påkallad har nämnden möjlighet att göra 

framställning om taxeringsrevision. 

Det synsätt som JO här har är väl förenligt med min uppfattning att också 

kontroll mot räkenskaper eller andra handlingar bör företas utan beslut om 

revision när föreliggande fråga eller frågor i deklarationen bedöms kunna 

klarläggas genom ett relativt enkelt avstämningsförfarande och den skatt

skyldige frivilligt st1iller detta underlag till förfogande vid ett sammanträf

fande. Jag anser att man nu bör ta steget fy!)t ~H och föra in uttrycklig 

bestämmelse i TL om att niimndens ordförand(! ell~r geklarationsgranskaren 

- när uppgift i deklarationen inte kan godtas IJ.H!fl nterligare kontroll och 

denna bedöms kunna erhållas genom en lätt vidl<!g\;n ~1vstiimning mot den 

skattskyldiges räkenskaper, anteckningar eller angra /);mdlingar - får över

enskomma med den skattskyldige, att han skall före~\! de handlingar med 

vilka han vill styrka uppgiften. I bestämmelsen bör vidare anges att 
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ordföranden och deklarationsgranskaren får ta del av handlingarna vid besök 

hos den skattskyldige om parterna är överens om det och att besiktning får 

ske av fastighet, inventarier eller andra tillgångar. Jag föreslår att bestäm

melser med denna innebörd förs in i ett nytt tredje stycke till 31 ~ 2 mom. 

TL. 
De rättssäkerhetsgarantier med vilka revisionsinstitutet är kringgärdat 

består bl. a. i att rätten att meddela beslut om taxeringsrevision och förordna 

revisor är förbehållen vissa högt kvalificerade befattningshavare. 

Jag har övervägt om man på motsvarande sätt bör föreskriva att 

överenskommelse om ett besök hos den skattskyldige förutsätter uppdrag 

från taxeringsnämnden. Överenskommelse om ett besök torde emellertid 

ofta komma att växa fram vid samtal mellan deklarationsgranskaren och den 

skattskyldige. En skyldighet för granskaren att därefter inhämta nämndens 

samtycke skulle göra förfarandet osmidigt och skapa osäkerhet hos både 

granskaren och den skattskyldige. Vad jag nu har sagt utesluter självfallet inte 

att frågan om ett besök tas upp i nämnden när granskaren av ett eller annat 

skäl vill höra nämndens uppfattning. Nämnden skall naturligtvis också själv 

kunna besluta att den skattskyldige skall tillfrågas om han är villig att 

medverka till ett sammanträffande hos sig. Jag vill härvid erinra om den 

uppfattning om taxeringsnämndernas inflytande som skatteutskottet redo

visade i sitt betänkande med anledning av prop. 1976/77: 138 om genomför

andet av den nya taxeringsorganisationen (SkU 1976177:49). Utskottet såg 

det som självklart att taxeringsnämnderna fick ett direkt inflytande på den 

utökade kontrollverksamhet som kom att bedrivas i samband med taxerings

nämndsarbetet och som omfattade inte bara skriftliga förfrågningar m. m. 

utan också revisioner och kontrollbesök hos de skattskyldiga. Deklarations

granskningen sker vidare i granskningsgrupper under överinseende av en 

gruppchef. Frågan om överenskommelse om ett besök bör träffas och vem av 

deklarationsgranskarna som är bä~t lämpad i det särskilda fallet kommer 

sålunda att bli noggrant prövad. Jag har därför inte kunnat finna att krav bör 

uppställas på att besök får ske endast på nämndens uppdrag. Det bör däremot 

höra till ordningen att ett företaget besök alltid redovisas för nämnden och 

antecknas i dess protokoll. 

I fråga om TN-revision föreslår jag vidare i det föjande att den skall 

dokumenteras i en promemoria över vilken den skattskyldige skall få tillfälle 

att yttra sig. Den skattskyldige skall vidare underrättas om när promemorian 

föredras i nämnden. Det ligger enligt min mening i sakens natur att en sådan 

ordning inte skall behöva tillämpas beträffande den bedömning som görs vid 

ett i samförstånd överenskommet besök hos den skattskyldige. Kontrollen 

vid ett sådant besök sker i personlig kontakt med den skattskyldige och denne 

blir direkt informerad om granskarens uppfattning i den eller de frågor i 

deklarationen som besöket gäller och kommer att redovisas för taxerings

nämnden. Jag anser därför det vara fullt tillräckligt med den skriftliga 

underrättelse som nämnden har att tillställa den skattskyldige om nämnden 
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överviiger alt avvika från deklarationen på grund av vad som framkommit vid 
besöket. Skulle niimnden i motsats till granskaren finna skiil att inte frångå 
deklarationen bör den skattskyldige också underrättas härom genom nämn
dens försorg. 

Den ordning med taxeringsbesök som jag här har föreslagit. kommer inte 
att göra spontana revisioner obehövliga. Att nu bedöma närmare hur 
användningen av taxeringsbesök kommer att ut vecklas i förhållande till de 
spontana revisionerna är dock inte möjligt. 

I fråga om tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna vill jag anföra 
följande. 

rör deklarationsgranskarens del giiller det i fårsta hand all avgöra 0111 den 
eller de frågor som han vill ha besvarade är av sådan art all de bör kunna klaras 
ut genom en relativt enkel avstämning mot vissa räkenskaper eller andra 
handlingar eller genom besiktning av fastighet. inventarier eller andra 
tillgångar. l luruvida så kan anses vara fallet får bedömas även med hänsyn till 
deklarationens allmiinna beskaffenhet och taxeringsnämndens kännedom 
om den skattskyldige. 

Ger bedömningen vid handen att en mer allmiin kontroll behöver företas 
bör ett besök för kontroll mot riikenskaper eller andra handlingar inte göras 
utan att beslut om revision har meddelats. 

Deklarationsgranskaren kan vid ett besök komma all uppmärksamma 
förhållande som inte sammanhiinger med den eller de frågor som besöket 
avser men som kan förefalla tveksamt. Har deklarationsgranskaren direkt 
uppfattning om hur taxeringsfrågan enligt hans mening bör bedömas skall 
han upplysa den skattskyldige härom. Kan klarhet nås vid besöket genom en 
enkel kontroll. bör deklarationsgranskaren med elen skallskyldiges medgi
vande också kunna vidta denna. 

Den fiireslagna möjligheten att överenskomma om ett sammanträffande 
med den skattskyldige lir avsedd att användas betriitfande viss eller vissa i 
deklarationen uppmärksammade frågor. som kan förväntas bli klarlagda 
genom ett relativt enkelt avstämningsförfarande. Visar det sig att så inte är 
fallet eller att andra frågor. som eventuellt kommer upp i samband med 
besöket. bör utredas niirmare, föreligger enligt min mening inte liingre 
förutsättning för fortsatt kontroll i denna form. 

Vid överläggning mellan deklarationsgranskaren och den skattskyldige 
kan komma att tas upp vad som närmast kan tänkas bli följden om ett 
sammanträffande inte skulle komma till stånd. Ilar deklarationsgranskaren 
en bestämd uppfattning hiirom bör han naturligtvis ge den skattskyldige 
begiircl upplysning. En sådan upplysning kan exempelvis innebära att 

deklarationsgranskaren förklarar att avdrag för vissa uppgivna kostnader 
enligt hans mening inte kan medges eller bör reduceras eller att den 
ska11skyldige i första hand kommer att få tillfälle att skriftligen redovisa hur 
det förhåller sig på de ifrågasatta punkterna. Förhållandet kan i ett annat fall 
vara sådant att deklarationsgranskaren anser sig böra fåreslå att beslut om 

17 Riksdagen 1977/78. I sam/ .. Vr 181 
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revision meddelas för att få frågorna klarlagda. Om den skattskyldige säger sig 

helst se att formerna för revision följs bör deklarationsgranskaren givetvis 

också viinta med kontrollen till dess beslut om revision har meddelats. 

Jag iir medveten om att det av mig föreslagna förfarandet inte kommer att 

stå som skarpt avgränsat från revisionsinstitutet. De förutsiittningar som 

skall vara uppfyllda för att överenskommelse skall kunna triiffas med 

skattskyldig om ett besök är emellertid så pass entydiga att tillämpningen 

normalt inte torde medföra några svårigheter. 

11.8.J Hesllll om rel'ision m. m. 

Rcvisionsverksamheten kommer enligt utredningens förslag att fördelas 

på å ena sidan TN-revisioner som utförs av personal hos liinsstyrclserna och 

de lokala skattemyndigheterna i samband med deklarationsgranskningen 

och å den andra djupgående revisioner som planeras och utförs av länssty

relsernas revisionsenheter. Revisionsenhetens personal beriiknas också vid 

behov biträda de andra enheternas personal i dess revisionsarbete. Enligt de 

av riksdagen antagna riktlinjerna förutsätts att det iir chefen för den regionala 

skatteförvaltningen, dvs. skattechefen och under honom cheferna för 

taxerings- och revisionsenheterna. som leder gransknings- och kontroll verk

samheten i länet. I denna uppgift ingår att tillse att granskningen av 

svårkontrollerade deklarationer hålls samman och företas av kvalificerad 

personal. Skattechefen forutsiitts vidare ha stor frihet att fördela deklarations

materialet. Detta blir i sin Lur avgörande för hur revisionerna fl.irdelas mellan 

personalen hos liinsstyrelsen och de lokala skattemyndigheterna i l~inet. 

Skattechefens åliggande att svara for ledning och samordning av revisions

verksamheten enligt vad här har sagts kommer till uttryck i den av mig 

föreslagna utformningen av en ny paragraf, 14 ~ TL enligt vilken skatte

chefen skall leda och ansvara för deklarationsgranskningen och annan 

taxeringskontroll. 

En taxeringskontroll som skall bedrivas efter dessa linjer ställer utan tvivel 

mycket stora krav på de olika enheternas förmåga att åstadkomma samord

ning och ett i samråd utformat revisionsforfarande. En grundliiggande 

förutsiittning ser jag härvid vara att bestiimmelserna om behörighet att 

meddela beslut om revision och förordna tjiinsleman att verkstiilla revision 

utformas restriktivt. Ett annat skiil härtill iir att taxeringsrevision iir en 

kontrollåtgärd av ingripande natur som bör användas bara ef"ter beslut av 

kvalificerad befattningshavare. 

Beslut om taxeringsrevision får enligt nuvarande bestiimmelser (57 ~ TL) 

meddelas av skattechefen. Denne kan emellertid med stöd av bestämmel

serna i 3 ~ TL uppdra åt chef för taxeringsenhet eller rcvisionsenhet att 

fullgöra denna uppgift. Sådana uppdrag lämnas regelmiissigt till chef för 

revisionsenhet. 

Enligt utredningens förslag skall beslut om revision kunna meddelas av 
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skattechefen oc.h tjiinsteman hos länsstyrelsen eller lokal skattemyndighet 
som han förordar diirtill. Beslut om revision skall få meddelas också av lokal 
skattemyndighet såvitt angår revisioner som skall utföras i samband med 
taxeringsnämndens arbete vid vilket myndigheten bitriider. Detta innebiir, 
framhåller utredningen, enligt 9 ~instruktionen (1966:577) för lokal skatte
myndighet att beslut om revision skall meddelas av chefen för denna 
myndighet. Den möjlighet som liinsstyrelsen enligt 10 ~instruktionen haratt 
bestämma att beslut om revision får meddelas av annan tjänsteman hos lokal 
skattemyndighet anser utredningen böra utnyttjas endast i speciella fall och 

efter särskilt förordnande från skattechefen. 
Som jag förut har sagt bör beslut om revision och förordnande av revisor 

förbehållas en begränsad krets av tjiinstemän. Enligt min mening bör 
beslutanderätten liksom tidigare tillkomma skattechefen med rätt för denne 
att delegera denna befogenhet till chef för taxeringsenheten och revisions
enheten. Med tanke på den ökade omfattning som revisionsverksamheten 
kommer att få bedömer jag det dock som nödviindigt att skattechefen får 
liimna uppdrag att meddela beslut även till annan kvalificerad tjänsteman vid 
skatteavdelningen. Mitt förslag till iindring av 3 och 57 ~~ TL är utformat i 
enlighet med det nu sagda. 

Reformen med TN-revisioner bygger på att personal hos länsstyrelserna 
och de lokala skattemyndigheterna skall medverka i taxeringsnämndens 
arbete och i samband med deklarationsgranskningen verkställa de taxerings
kontroller som initieras på olika sätt. Skattechefen bör därför också kunna 
uppdra åt chef för lokal skattemyndighet eller annan högt kvalificerad 
tjänsteman hos myndigheten att besluta om taxeringsrevision i anslutning till 

taxeringsarbetet. De uppdrag att besluta om taxeringsrevision som f. n. ges 
till chef för revisionsenhet och taxeringsenhet anses medföra också behö
righet att besluta om säkringsåtgärd enligt bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för 
skatte- och avgiftsprocessen. Uppdrag att meddela beslut om taxeringsrevi
sion. som ges till annan tjiinsteman iin de nyss niimnda. bör dock enligt min 
mening inte i och för sig medföra sådan behörighet. Hiirför bör krävas att 
skattechefen utfärdar särskilt förordnande for tjiinstemannen att vara 
granskningsledare enligt bcvissLikringslagen. Jag föreslår att en bestämmelse 
med här angiven innebörd tas in i 3 ~ TL. 

De av mig föreslagna iindringarna i 57 ~ iir endast följdiindringar eller 
Lindringar av redaktionell natur. Jag bortser härvid från det föreslagna 
tilliigget till 57 ~ femte stycket att talan inte skall få föras mot beslut om 
taxeringsrevision. Jag delar utredningens uppfattning att sådant beslut inte 
bör vara övcrklagbart. Jag vill erinra om att talan inte får föras mot beslut om 
skatterevision enligt ML (51 ~ andra stycket ML). 

Utredningen har föreslagit att lokal skattemyndighets behörighet alt 
meddela beslut om revision även skall innefatta möjlighet att företa revision 
inom länet i annan lokal skattemyndighets fögderi. Jag delar uppfattningen 
hos de remissinstanser som anser att beslutanderätten skall gälla endast 



Prop. 1977178:181 260 

revisioner inom det egna fögderiet. Denna i och för sig naturliga begränsning 
behöver dock enligt min mening inte siirskilt anges i författningstext. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla vikten av att beslut om revision -det 
må vara TN-revision eller annan revision eller kontroll - inte meddelas utan 
att det först har kontrollerats att granskning inte pågår eller planeras på annat 
håll. Är så fallet måste en samordning eftersträvas. Härför kri"ivs en samlad 
registrering av kontrollverksamheten. Jag utgår från att denna registrering 
skall handhas av länsstyrelsens revisionsenheter diir också samordning bör 
ske. En samordning kommer att underlättas betydligt om registrering och 
datauttag i fortsättningen kan ske med hjälp av ADB. En sådan lösning 
planeras också f. n. i RS-projektel. 

Jag vill hiir till sist också ta upp utredningens förslag till iinclring av bl. a. 56 
~ 2 mom. TL. Enligt detta lagrum har den som verkstiiller taxeringsrevision 
rätt att genast ta del av handlingar som skall granskas. Den hos vilken 
revision sker iir vidare skyldig att tillhandahålla de handlingar och Himna de 
upplysningar som fordras för revisionen. Skyldighet föreligger också att 
lämna tilltriicle till de lokaler som anviincls i verksamheten och att ge 
erforderligt biträde för granskning av handlingar och varulager m. m. Om 
dessa åligganden inte fullgörs kan den, som har meddelat beslut om 
revisionen, enligt 58 ~ TL föreliigga den försumlige liimpligt vite. 

Utredningen föreslår bl. a. att den som inte har sina räkenskaper eller 
anteckningar ordnade enligt vad som i 20 ~ TL eller eljest iir särskilt 
föreskrivet genom ett tillägg till 56 ~ 2 mom. skall kunna anmanas att ordna 
materialet på föreskrivet sätt i den utstriickning det behövs för revisionens 
genomförande. Anmaningen skall kunna förenas med vitesföreliiggandc. 

Enligt utredningens förslag skall vidare föras in föreskrift om att anmaning 
med vitesföreliiggande skall få utli:irdas när någon underlåter att fullgöra vad 
som åligger honom enligt bestiimmelserna i förevarande moment av 56 ~. 

Mot förslaget att förehiggande skall kunna ges för ordnande av räkenskaper 
m. m. viinder sig åtskilliga re111issinstanser och ifrågasiitter 0111 man på detta 
siitt bör söka överviiltra utredningsarbetet vid taxeringsrevision på den 
skattskyldige. Bl. a. framhålls också att tillriickliga korrektionsbestämmelser 

för dessa fal I finns i skattebrottslagen. Jag bedömer det inte heller för egen del 
som lämpligt med en dylik föreskrift och föreslår diirför på nirevarancle punkt 
inte någon ändring av gällande bestämmelser. Jag bitriider inte heller 
utredningens förslag 0111 särskild föreskrift om anmaningsriitt niir någon 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt bestiimmelserna i 56 ~ 2 mo111. 
Det iir enligt min mening fullt tillriickligt att skattskyldig, som inte efter 
uppmaning lämnar de handlingar, upplysningar eller bitriide som granskaren 
vid revisionen begiir, kan förelliggas vite enligt 58 ~ TL av den som beslutat 

om revisionen. 
Utredningens förslag i fråga om de nu behandlade bestämmelserna bör ses i 

samband med utredningens förslag till ändring av 31 ~ 2 mom. första stycket 
TL. Enligt detta stadgande iir envar skyldig att i elen omfattning som anges i 
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anmaning meddela clc ytterligare upplysningar som är erforderliga för 
kontroll av den egna deklarationen eller eljest för egen taxering. 

Det l0rslag som utredningen på denna punkt Higger fram innehiir att 
anmaning, som medför att bokföringsskyldig kan Wmna begärda upplys
ningar först efter omfattande undersökning av riikenskaper och andra 
handlingar, fö.r utfördas bara om det finns grundad anledning att ifrågas[itta 
deklarationens riktighet i den del som avses med de begärda upplysning
arna. 

Tanken bakom den föreslagna bestiimmelsen synes ha varit att söka dra 
viss förtydligande griins mot föreskrifterna i 56 ~ 2 mom. TL och klargöra att 
skattskyldig inte skall tvingas göra utredningar i oskiilig omfattning. Som 
rramhållits i remissyttrandena kan emellertid en sfalan hesUimmelse få 
mindre Wmpliga konsekvenser för det allmiinna från processuell synpunkt. 
Den skattskyldige kan genom påstående om att svårigheter, som avses i 
bestiimmelsen. föreligger inskriinka sin uppgiftsskyldighet i förhållande till 
vad som nu gäller och försvåra taxeringsmyndigheternas möjligheter att på 
avsett siitt tilliimpa bestiimmclserna om anmaning och vitesföreliiggande. Jag 
iir därför inte heller beredd att biträda utredningens förslag i denna del. 

I I .8.4 Red1wisning al' revision 

TN-revisionerna kommer enligt mitt förslag formellt att utgöra taxerings
revision i TL:s mening. Revisionerna hör naturligtvis redovisas på ett från 
olika synpunkter tillfredssUillande sätt. Utredningen föreslår att redovis
ningen skall ske i förenklad promemorieform. Det v[isentliga ~ir enligt min 
mening att varje revision skriftligt redovisas på det siitt och i den omfattning 
som kriivs för att taxeringsmyndigheterna och den skattskyldige skall få en 
klar uppfattning om vad revisionen avsett och vilka bedömningar som den 
enligt granskarens mening gett anledning till. Att en TN-revision alltid skall 
dokumenteras och tillställas den skattskyldige framhölls redan i prop. 
1975:87. 

En fråga som har föranlett delade meningar hos remissinstanserna är om 
revisionspromemorian i förekommande fall bör utmynna i ett förslag till 
taxeringsiindring eller inte. I nuvarande praxis synes båda metoderna 
tilliimpas. Utredningen förordar för sin del att promemorian i allmänhet skall 
utmynna i ett konkret förslag till taxering. Som några remissinstanser har 
uttalat kan vissa skäl synas tala för att redogörelsen begriinsas till en 
redovisning av de faktiska förhållandena. Det ligger emellertid å andra sidan 

enligt min mening i sakens natur att det i praktiken ofta föreligger svårigheter 

att dra gräns mellan iakttagelser och omdömen. Steget från omdöme till 
synpunkter nå konsekvenserna av de gjorda iakttagelserna måste också 
många gånger vara tämligen flytande. Härtill kommer att TN-revisionerna 
skall utföras av tjänstemän som samtidigt fungerar som föredragande 
taxeringsnämnderna. 
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Enligt min mening lir det naturligt och praktiskt att revisorn, niir det iir 
möjligt och lämpligt, lägger fram ett konkret förslag till taxeringsåtgärd. 

Nägra bestiimda föreskrifter om resultatredovisningen i hiir förevarande 
avseende bör dock inte införas. När förslag liiggs fram i revisionspromemoria 
måste dock klart anges att förslaget helt representerar ett ställningstagande 
från granskningsmannens sida och inte är något ullryck för taxeringsniimn

dens uppfattning. 
Jag kommer med det sist sagda in på frågan vad som bör gälla betriiffancle 

promemorians delgivning med den skattskyldige och föredragning i 
taxeringsnämnden. Utredningen har för sin del föreslagit att promemorian 
skall sändas till den skattskyldige i vanligt brev. Dessförinnan skall dock 
granskningsmannen såvitt möjligt ha gjort en muntlig genomgång av 
innehållet tillsammans med den skattskyldige. 

Flertalet av de remissinstanser som har uttalat sig angående dessa frågor ser 
det som mycket positivt att en muntlig genomgång skall göras med den 
skattskyldige. Många anser sig d~iremot inte kunna acceptera förslaget om 
försiindclse i vanligt brev. För egen del får jag anföra följande. 

TN-revision bör i likhet med taxeringsrevision i egentlig mening ses som 

fristående från det organ (taxeringsnämnd resp. skatteriitt) som så 
småningom skall ta stiillning till revisionsresultatet. Detta innebär att iiven 
TN-revision skall vara slutförd i alla dess faser innan föredragning sker för 
niimnden. Häri ingår bl. a. att tillse att den skattskyldige har lämnats tillfälle 
att yttra sig över elen redogörelse och det eventuella förslag som revisions

promemorian innefattar. Med hänsyn till TN-revisionens karaktär synes det 
ligga i linje med bes!Limmelserna i 15 ~ förvaltningslagen ( 1971 :290) att den 
som beslutat om revisionen tillser att den skattskyldige på Himpligt sätt 
bereds tillfälle att avge yttrande. liingre än till försändelse genom rekom
menderat brev torde man i allmlinhet inte behöva striicka sig. 

Revisionspromemoriorna kommer i allmänhet att föredras för taxerings
niimnden av den tjänsteman som har utfört TN-revisionen. TN-revision skall 
dock kunna företas av för ändamålet särskilt förordnade granskare. ;\ven 

promemoria angående sådan revision skall enligt utredningens förslag 
föredras i taxeringsnämnd av tjänsteman som biträder nämnden med 
deklarationsgranskning. Utredningen erinrar härvid om möjligheten att med 

stöd av bestämmelsen i 15 * TL vid behov inkalla revisorn till nämndens 
samman träde. 

Sedan taxeringsnämnden har fått revisionspromemorian föredragen för sig 
har nämnden att överviiga i vilka avseenden promemorian kan tänkas 
föranleda beslut som avviker från den skattskyldiges egen redovisning. I 
enlighet med vad jag föreslår i avsnittet om besluts- och underrättelseförfa
randel skall den skattskyldige beredas tillt1ille att yttra sig angående de 
överväganden som taxeringsniimnden har funnit sig böra göra med anled
ning av revisionen. Underriittclse härom skall få s~indas i vanligt brev. 

Det kan i och för sig synas som om elen skattskylcliges intressen skulle vara 
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tillriickligt tillgodosedda med den här redovisade ordningen. Man får 
emellertid enligt min mening inte bortse från att även en TN-revision kan ge 
inblickar och möjlighet till viirderingar som inte alltid kommer till uttryck i 
revisionspromemorian men i någon mån avspeglas i föredragningen av 
promemorian. Detta anser jag tala för att skattskyldig bereds tilll1illc att 

närvara vid föredragningen av promemorian. Skattskyldig har enligt 61 ~ 4 

mom. TL riitt att instUlla sig inför niimnden för att ge upplysningar till ledning 

för hans taxering. I vilken mån skattskyldig kan utnyttja denna möjlighet är 

dock beroende av på vilket siitt han kan få kännedom om tidpunkt och plats 
för nämndens sammantriide. Som jag tidigare har framhållit anser jag att 

taxeringsnämnden före sammantriidet för föredragning av promemorian bör 

underrätta den skattskyldige om tid och plats för detta. 

11. 8.5 A nmaning.\/i.i!JiJramlct 

TL innehåller åtskilliga bestiimmelser enligt vilka deklarationsskyldig eller 

annan kan anmanas att fullgöra vissa åligganden såsom att llimna sjiilvdc

klaration. uppgifter för kontroll av egen deklaration och kontrolluppgifter till 

ledning för inkomsttaxeringen. Anmaning får utfärdas av taxeringsniimnd, 

taxcringsintendent och vissa andra siirskilt angivna tjänstemän. Enligt vad 

som uttalades i prop. 1975:87 bör tjänsteman, som biträder med granskning 
av deklarationer. få riitt att anmana i den utstrUckning som f. n. g~illcr för 
taxeringsnämnd. 

Jag vill i första hand ta upp bestämmelserna i 31 ~ 2 mom. För innehållet i 
dessa har jag redogjort tidigare. Jag skall diirför endast erinra om att 

skattskyldig kan anmanas att komplettera sin deklaration med ytterligare 
upplysningar och att förete vissa slag av handlingar. Anmaning härom får 
enligt 51 ~ TL utfärdas av taxeringsnUmnd och taxcringsintenclent. Rätt all 
anmana har också tjiinsteman som verkstiiller taxeringsrevision. Anmaning 
som utfärdas av taxeringsniimnd eller taxcringsintendent och avser begäran 
om ytterligare upplysningar får enligt 53 ~ TL förenas med vitesförcliiggande. 

Så får däremot inte ske när den skattskyldige anmanas att förete handlingar 
av det slag som avses i bestiimmelscrna. 

Utredningen har från sina utgångspunkter föreslagit att anmaning i här 

avsedda fall skall få utfärdas av liinsstyrclse. lokal skaltemyndighet och den 

som. utan att vara tjiinstcman hos någon av dessa myndigheter. verkstliller 

taxeringsrevision. Jag ansluter mig i sak till utredningens fOrslag. Enligt min 

mening står det dock i biittre överensstiimmelse med TL:s allmiinna 

redaktionella utformning alt i 51 ~ så långt möjligt uttryckligen ange de 

befattningshavare som skall få utfärda anmaning. I enlighet hiirmed föreslår 

jag att i paragrafen anges att sådan riitt tillkommer chef för taxeringsenhet, 

rcvisionscnhet eller lokal skattemyndighet. taxeringsniimnd. taxeringsinten
dent. tjiinsteman som biträder taxeringsnämnd med granskning av deklara

tioner samt den som verkstiiller taxeringsrevision. 



Prop. 1977/78:181 264 

De av mig hiir föreslagna bestiimmelserna bör giilla även i fräga om 
anmaning som avses i 22 ~ 2 mom., 24 ~ 2 mom., 33 och 36 ~~. 39 ~ I mom. 
och 45 ~ TL. I likhet med nuvarande ordning bör dock den som verkställer 
taxeringsrevision inte rn anmana någon att avHimna sjiilvcleklaration. 

F. n. får anmaning i fall som avses i 39 ~ 3 mom., 41 ~och 42 ~ 2 mom. TL 
enligt 51 ~ tredje stycket TL utfärdas av taxeringsintendent. Utredningen 
föreslår att anmaning skall kunna utfärdas ocksä av den som får meddela 
beslut om taxeringsrevision. Jag ansluter mig härtill liksom till utredningens 
förslag att anmaning i förevarande fall alltid skall kunna utfärdas av chef för 
taxeringsenhet, revisionsenhet eller lokal skattemyndighet. lkstämmelse 
hiirom bör dock enligt min mening tas in i 51 ~ TL och ej, såsom utredningen 
föres:år, i 3 ~-Jag förordar därför att 51 ~tredje stycket TL kompletteras med 
sådan föreskrift. 

Enligt utredningens förslag skall elen som utfärdar anmaning iiven få 
förefagga vite. Vite skall dock i överenssliimmelse med vad som f. n. gäller 
inte få föreliiggas niir någon anmanas enligt 31 ~ 2 mom. andra stycket TL att 
förete viss handling. Utredningens förslag innebär att vite skall få föreliiggas 
bl. a. också av tjiinsteman som biträder taxeringsnämnd med deklarations
granskning. 

I anmaning tar enligt nuvarande bestämmelser !53 ~ TLJ vite förcliiggas av 
taxeringsnlimnd och taxeringsintenclent. Jag anser i likhet med någon 
remissinstans att rätten att föreliigga vite bör förbehållas en relativt bcgriinsacl 
krets av tjiinstemiin. rörutom taxeringsnämnd och taxeringsintendent bör 
sådan rätt enligt min mening tillkomma chef för taxeringsenhet, revisions
enhet eller lokal skaltemyndighet. Jag föreslår alt 53 ~ TL iindras i enlighet 
härmed. 

Förordnande om uttagande av vite meddelas enligt 124 ~ TL efter anmiilan 
av taxeringsintenclent. Utredningen föreslår att sådan anmiilan skall få göras 
också av chef för taxeringsenhet, revisionsenhet eller lokal skattemyndighet. 
Bestiimmelse hiirom tas enligt utredningens förslag in i 3 ~ TL. Enligt min 
mening bör föreskriften i 124 ~ TL lindras till att gälla skattechefen och chef 
för lokal skattemyndighet. När så iir påkallat kan skattechefen med stöd av 
bestämmelserna i 3 ~ TL delegera anmälningsrätten till chef för taxerings
enhet, revisionsenhet eller besvärsenhet. 

Utredningen har slutligen fdreslagit att chef för taxeringsenhet. revisions
enhet eller lokal skattemyndighet genom tillägg till 3 ~ TL skall ges samma 
befogenhet som taxeringsintendent enligt 43 ~ 5 mom. 

Jag biträder förslaget men fÖreslår att bestiimmelserna i stiillet tas in i resp. 
paragraf. 

11.8.fJ Rc1·isio11 enligt uppbhrds/agcn 111. 111. 

Enligt utredningens förslag skall TN-revisionerna när så iir lämpligt utföras 
som integrerade revisioner. Detta innebiir att revisioner för inkomst- och 
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IOrmögenhetstaxeringen kombineras med en kontroll av redovisningen av 
rnerviirdeskatt. skatteavdrag. arbetsgivaravgifter 111. m. förslaget att en 
samordning sker på detta slitt ansluter till de av riksdagen antagna riktlinjerna. 
IOr taxeringsarbetet. Diirvid framhölls vikten av att samordning åstadkoms i 
fråga om all revisionsverksamhet i !linet. 

Det iir inte möjligt att nu niirmare ange i vilken utstrikkning TN

revisionerna kan verkstiillas som integrerade. Ytterst blir detta beroende av 
hur granskningsresurserna IOrdelas på de olika slagen av· TN-revisioner. 
Enligt min bedömning kan det vara lämpligt att de TN-revisioner som utförs i 
direkt anslutning till deklarationsgranskningen och initieras av denna inte 
tyngs med en kontroll av andra skatter och avgifter. De integrerade 
revisionerna bör i varje fall tills vidare ingå i de egentliga taxeringsrevisio
nerna och TN-revisioner för vilka niirmare anvisningar meddelas av RSV och 

Hinsstyrelsernas revisionsenheter. 
Förutsiittning för att integrerade revisioner skall kunna utföras på ett 

smidigt och rationellt sätt lir bl. a. att kontrollförfarandet enligt de olika 
skatte- och avgitisförfattningarna i allt v~isentligt följer samma regler. F. n. 
finns skiljaktigheter. Utredningen har i syfte att nå erforderlig överensst~im
melse lagt fram förslag till vissa ~indringar. Riktlinje har diirvid varit att 
utforma best~immelserna i berörda skatte- och avgiftsförfattningar så att 

kontrollförfarandet kommer att regleras enligt föreskrifter som överens
stämmer med vad som gliller i fråga om taxeringsrevision enligt TL. Någon 
inviindning i sak mot utredningens förslag har inte gjorts från remissinstan
sernas sida. Jag anser också för egen del att en samordning bör åstadkommas. 
Jag kommer i det följande att niirmare redovisa mina synpunkter beträffande 
var och en av de i detta sammanhang aktuella författningarna. 

Enligt uppbörds/agen (1953:]7]), UBL. (78 ~ I mom.) iir arbetsgivare, som 
enligt lag skall föra handelsböcker, skyldig att efter anmaning av liinsst·yrelse 
eller lokal skattemyndighet tillhandahålla sin bokföring och diirtill hörande 
handlingar för kontroll av att föreskrivna skatteavdrag har gjorts. I Ian iir 
också skyldig att bereda myndigheten tilltriide till lokal som används i den 
verksamhet kontrollen giiller. Samma skyldigheter har annan arbetsgivare. 
som har att verkstiilla skatteavdrag. under förutsiittning att den utbetalade 
lönen utgör omkostnad i förviirvskiilla. BetrUffande kontrollen giiller i övrigt 
att den såvitt möjligt skall ske på sådant sätt och sådan tid att den inte 

förorsakar hinder i arbetsgivarens verksamhet. Om arbetsgivaren begiir det 
skall kontrollen såvitt möjligt verkstiillas hos honom. Har handelsböckereller 

andra handlingar överliimnats för kontroll skall de så snart möjligt återställas. 
Arbetsgivaren skall slutligen snarast underrUttas om resultatet av kontrol

icn. 
Dessa bestämmelser bör med fördel kunna slopas och ersiittas med 

föreskrift om att revision får verkstiillas hos arbetsgivare för kontroll av att 
UBL:s föreskrifter om skatteavdrag har följts samt om att bestiimmclserna i 
56 och 58 ~~ TL om taxeringsrevision diirvid gäller i tilliimpliga delar. 
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I en samordning av författningarnas bestiimmclser ingår också att i 
erforderlig utsträckning sammanjämka de föreskrifter enligt vilka skyldighet 
föreligger att efter anmaning lämna upplysningar eller förete vissa hand
lingar. I detta hiinseende bör TL:s bcsWmmelser i 31 ~ 2 mom. stå som 
mönster. 

Såvitt gäller UBL erinrar utredningen om att 78 ~ 2 mom. redan innehåller 
bestämmelser om upplysningsplikt som i huvudsak motsvarar föreskrifterna 
i 31 ~ 2 mom. första stycket TL. Tilläggas kan att anmaning enligt UBL också 

kan förenas med vitesföreliiggande. Beträffande elen enligt 31 ~ 2 mom. andra 
stycket TL föreliggande skyldigheten att efter anmaning förete vissa 
handlingar framhåller utredningen att en kontroll enligt UBL förutsätter 
granskning av lönebokföring och liknande i form av revision. Något behov av 
att införa en liknande editionsplikt i UBL föreligger därför inte enligt 
utredningens mening. Jag delar utredningens uppfattning och föreslår 
sålunda endast elen ändring av 78 ~ UBL som i enlighet med vad jag förut har 
sagt förutsätts för att UBL:s bestämmelser om revision skall svara mot TL:s. 
Mitt förslag överensstiimmer i sak med utredningens, som även innebär att 
beslut om revision enligt UBL skall få meddelas av - förutom länsstyrelse och 
lokal skattemyndighet - RSV. 

Utredningen har lagt fram förslag också till vissa andra ändringar i UBL 
som lämpligen kan tas upp i förevarande sammanhang. 

Enligt 78 ~ 1 mom. andra stycket UBL skall annan än bokföringsskyldig 
arbetsgivare föra anteckningar om arbetstagares namn, lönebelopp m. m. 
under förutsättning att den utbetalade lönen för arbetsgivaren utgör 
omkostnad i förvärvskälla. Utredningen föreslår att den angivna förutsiitt
ningen för anteckningsskylclighet slopas. Härigenom blir det, framhåller 
utredningen, möjligt att företa granskning även hos föreningar, stiftelser 
m. Il för vilka lönen inte utgör omkostnad i förvärvskälla. Dessa samman
slutningar är ofta stora arbetsgivare och inte minst förekommer utbetalning 
av uppclragsersiittningar. Utredningen framhåller vidare att en ändring enligt 
utredningens förslag i praktiken inte kommer att medföra någon ökad 
anteckningsskyldighet för t. ex. elen som har hemhjälp anstiillcl. 

Jag finner i likhet med utredningen att möjlighet nu bör öppnas för att 
utföra granskning enligt UBL även hos dessa sammanslutningar. När 
siirskilda skäl ger anledning till det blir det genom en ändring i enlighet med 
utredningens förslag också möjligt att verkställa kontroll t. ex. hos den som 
bara tillfälligt anlitar arbetskraft. Jag föreslår därför att 78 ~ I mom. andra 
stycket UBL ändras på siitt utredningen föreslår. Jag ansluter mig också till 
utredningens förslag att i 85 och 86 ~~ UBL uttryckliga bestiimmelser införs 
om att talan inte får föras mot beslut om revision. 

Bestämmelserna om kontroll i 7 ~ lagc11 (195'1:552) om llflflhörd ar l'issa 

argi/icr c11/igt lagen om allmä11.försäkri11g, m. m .. A VGL. är utformade efter 
mönster av kontrollföreskrifterna i UBL. Skyldighet att efter anmaning förete 
räkenskaper och andra handlingar för kontroll av avgiftsunderlag föreligger i 
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enlighet diirmed för arbetsgivare som Ur bokföringsskyldig. Anmaning får 
ullardas av RrV, Wnsstyrelse. lokal skattemyndighet och sjömansskattekon
toret. Vidare finns föreskrift om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare 
att efter anmaning meddela upplysningar som erfordras for beriikning av 
avgiftsunderlaget. Anmaning för förenas med vitesföreliiggande. 

Utredningen föreslår i första hand att samma skyldighet att efter anmaning 
förete vissa handlingar som föreligger enligt 31 ~ 2 mom. andra stycket TL 
skall införas för arbetsgivare och arbetstagare genom tilliigg till 7 ~ andra 
stycket. I överensstiimmelse med vad som giiller enligt TL skall anmaning 
dock inte kunna förenas med vitesföreliiggande. Även RSV föreslås få utfärda 
anmaning. 

I övrigt föreslår utredningen, på samma sätt som i fråga om UBL, att 
bestiimmelserna om kontroll skall ersiittas med föreskrifter om revision enligt 
vad som giillcr enligt TL. 

Utredningens förslag ansluter till vad jag tidigare tillstyrkt i fråga om UBL. 
Jag föreslår därför att 7 ~ A VGL iindras i överensstiimmclse hiirmed. Jag vill 
framhålla att det genom de föreslagna ändringarna blir möjligt att företa 

revision enligt A VGL även hos arbetsgivare som inte är bokföringsskyl
dig. 

I 28 ~ lagen (1968:430) 0111 mcrl"ärdcskatt. ML. finns uttryckliga bestäm
melser om att revision får ske hos deklarationsskyldig. Dlirvid gäller i 
tilWmpliga delar vad som föreskrivs om taxeringsrevision i 56 och 58 ~~ TL. 
Beslut om revision enligt ML meddelas av liinsstyrelse och RSV. Mot sådana 
beslut får talan inte föras (51 ~ ML). Bestämmelser finns också om att 
deklarationsskyldig efter anmaning av Hinsstyrelse eller RSV skall lämna 
upplysningar eller förete vissa handlingar som behövs för faststiillelse av 

mervärdeskatt (26 *). Vite kan diirvid inte i något fall föreWggas. 
Enligt utredningens förslag görs på förevarande punkter i sak endast den 

iindring i ML som betingas av att anmaning att liimna erforderliga upplys
ningar bör kunna förenas med vitesföreläggande och att anmaning skall få 
utl1irdas iiven av lokal skattemyndighet. 

Jag biträder utredningens förslag i vad det avser möjlighet att förelägga 
vite. Bestämmelse hiirom bör tas in i 26 ~ första stycket ML. Jag iir diiremot 
inte beredd att lindra bestiimmelserna i övrigt. Riitt att anmana deklarations
skyldig att liimna upplysningar m. m. eller att besluta om revision för kontroll 
av mervärdeskatt bör enligt min mening iiven i fortsättningen förbehållas 
länsstyrelse och RSV. I de fall som det kan visa sig liimpligt att tjänsteman hos 

lokal skattemyndighet företar både taxeringsrevision och revision enligt ML 
bör denne viinda sig till skattechefen och anhålla om förordnande enligt 
ML. 

Lagrn ( 1959:9]) om .fiir/ärandct l'id l'iss ko11s111111io11sbeska1111i11g (förfaran
dclagen) innehåller i 9 ~ bestämmelser om granskning som i stort sett svarar 
mot TL:s föreskrifter om revision. Liknande överensstiimmelse föreligger i 
fråga om föreskriften i 7 ~ om skyldighet att efter föreliiggande lämna 
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uppgifter som erfordras för kontroll av deklaration och för l~1ststiillande av 
skatt. 

Utredningen har med hiinsyn till hiir angivna förhållande od1 med tanke pä 
att det mer siillan torde bli aktuellt att samordna granskning enligt 
förevarande lag med kontroll enligt TL ML m. fl. lagar inte ansett det 
p{1kallat med några ändringar eller tilliigg. 

Jag anser mig inte heller för egen del nu böra föreslå nägra lit1dringar i 
förfaramlelagen. Jag vill erinra om att punktskatteutredningen (Fi 1970:57) 
har i uppdrag att göra en allsidig teknisk översyn av denna lag. 

Bestiimmclserna i lagen (195S:J95J 0111 sjii111ansska11. Sil. iir i frt1ga om 
anmanings- och kontrollförfarande utformade efter mönster av UHL:s 
föreskrifter i dessa avseenden. Enligt 19 ~ tredje stycket iir sälunda 
boklliringsskyldig redare efter anmaning av sjömansskattekontoret bl. a. 

skyldig att tillhandahälla sin bokl1iring och diirtill hörande handlingar 11ir 
kontroll av skatteavdrag. Motsvarande giiller i fråga om redare som ej lir 

bokföringsskyldig. Aven bestiimmelserna om kontrollens utförande iir 
desamma som i UBL. 

Utredningens förslag till iindringar i Sjl överensstiimmer med vad 
utredningen har föreslagit ang{1ende UBL:s föreskrifter om kontroll- och 
anmaningsförfarande. Som jag förut har redovisat ansluter jag mig i sak till 
utredningens förslag. I överensstiimmelse hiirmed bitriider jag också vad 
utredningen föreslår i nu förevarande avseenden. Jag föreslår sålunda att 
revision för kontroll av att skatteavdrag för sjömansskatt har fullgjorts skall fä 
utföras hos redare och att bestiimmelserna i 56 och 58 ~~ TL diirvid skall 
tillämpas. 

Heslut om revision skall fä meddelas av RSV. länsstyrelse och lokal 
skattemyndighet. Redare skall vidare vara skyldig att efter anmaning av 
dessa myndigheter lämna uppgift om utbetalade löner m. m. I sädan 
anmaning skall vite kunna föreläggas. Jag förordar att 19 ~ Sjl förses med 
tilliigg som motsvarar föreskrifterna i 31 ~ 2 mom. andra stycket TL. Mitt 
förslag förutsiitter även viss iindring av 30 och 33 ~~ Sjl. 

Utredningen har slutligen överviigt att på liknande siitt som har föreslagits i 
fråga om UBL och andra här redovisade författningar ansluta också lagen 

( 1908: I }8J 0111 hcril/11i11gsargi/iC'r/(ir särskilda fiirmdner och rä11ighe1er. BerL. 

Betiinkande med förslag om att Bevl:s bcstiimmelser skall ersättas med ett 
helt nytt system for beskattning av utliindska artister m. Il. har emellertid 
nyligen lagts fram. Jag delar diirför utredningens uppfattning att det inte finns 
anledning att nu föreslå några iindringar i Bevl. 

Det förslag till sammanjiimkning av författningsbestiimmelscrna som jag 
hiir har lagt fram bör öka möjligheterna till samordning av taxeringsrevision 
och annat kontrollförfarande niir s{1 iir önskviirt. Det återstår emellertid att 
behandla iinnu några frågor. Dessa giiller författningarnas föreskrifter om 
bl. a. vitesbelopp och utdömande av vite. 

Enligt TL ( 123 ~)skall vite bestiimmas till belopp som med hiinsyn till den 
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skattskyldiges eller uppgiltsskyldiges ekonomiska förhållanden och omstiin
dighcterna i övrigt kan antas förmå honom att iaktta Hireliiggandet. Vite skall 
dock hcstiimmas till Higst 500 kr. Vite utdöms av skattcriitt ( 124 ~TU. Enligt 
nuvarande hestiimmelser skall rråga om utdömande av vite prövas efter 
anmiilan av taxeringsintendent. Jag hartidigarc föreslagit att anmiilan i stiillct 
skall göras av skattechef eller den av enhetscheferna vid skatteavdelningen 
till vilken han uppdrar att fullgöra denna uppgift. Om iindamålct med vite har 

förfallit niir fråga om utdömande uppkommer får vitet inte utdömas. 
Ändamålet med vitet skall vidare inte anses ha förfallit om vitcsföret:iggandet 
har iakttagits först sedan anmiilan om utdömande har kommit in. Vid · 
prövning av anmman om vites utdömande får slutligen prövas huruvida och 
med vilket helopp vitet bort föreHiggas. Genom hänvisning i 69 ~ AIL är TL:s 
bcstiimmclser tilliimpliga på merviirdeskatt. 

URl.:s vitesbestämmelser i 83 ~ skiljer sig i vissa avseenden från TL:s 
föreskrifter. Vite får sålunda inte bestiimmas under 100 kr. eller över 5 000 kr. 
Fråga om utdömande av vite prövas efter anmiilan av Hinsstyrelse eller lokal 
skattemyndighet. Besliimmelscrna i UBL innehttller inte några uttryckliga 
föreskrifter om att viteshelopp skall bestämmas med hiinsyn till den 
försumliges ekonomiska förhållanden m. m. I övrigt föreligger full överens
stämmelse med TL:s vitesföreskrifter. 

Även enligt A VGL (35 ~)gäller att vite får bestämmas till lägst 100 kr. och 
högst 5 000 kr. Om utdömande av vite skall hemstiillan göras av RFV hos 

vederbörande åklagare. Talan får inte viickas utan sådan hemstiillan. 
lkstiimmelsc om att vite skall hestämmas till liigst 100 kr. och högst 5 000 

kr. ges också i 30 .1' Sil. Om uttagande av vite förordnar skatteriitten i 
Göteborgs och Hohus Hin efter anmiilan av sjömansskattekontoret. I övrigt 
görs i paragrafen hiinvisning till UBL:s vitesbcstiimmelser i 83 ~. 

Det iir enligt min mening önskviirt att anmanings- och kontrollf'iirfarandet 
enligt de olika författningarna såvitt möjligt följer samma hestämmelser iiven 
i fråga om vitesbelopp och utdömande. Aven i dessa avseenden bör TL:s 
föreskrifter stå som mönster. 

Vad först angår frågan om vitesbelopp giiller enligt TL och ML att vite skall 
bestiimmas till belopp som med hiinsyn till den skattskyldiges eller uppgifts
skyldigcs ekonomiska förhållanden och omstiindigheterna i övrigt kan antas 
förmå honom att iaktta föreliiggandet. Vite skall dock hestiimmas till liigst 500 
kr. Enligt de övriga här berörda författningarna skall vite hestiimmas till liigst 
100 kr. och högst 5 000 kr. Vare sig detta iir direkt uttryckt eller inte i 
vederbörande författning giiller diirvid självfallet att vitesheloppet skall 
avviigas med beaktande av sådana förhållanden och omstiindigheter som 

anges för tillämpningen enligt TL och ML. 
Aven TL innehöll tidigare beloppsgriinser med I 00 resp. 5 000 kr. 

Införandet av nuvarande minimibelopp om 500 kr. och slopandet av den övre 

hcloppsgr:insen skedde i enlighet med förslag i prop. 1974: 117. Diirvid 
framhöll depanementschefen bl. a. att dflvarancle vitesbelopp varit oföriiml-
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rade sedan är 1956 och att en uppräkning redan med hänsyn till penning

värdets förändring motiverade en kraftig höjning av det övre vitesbeloppet. 

Enbart en sådan uppräkning var emellertid enligt departementschefens 

bedömning inte tillriicklig. Det gällde att komma till rätta med fall chir andra 

påtryckningsmedcl inte hade någon verkan och där det kunde antas att den 

uppgiftsskyldige deklarerade eller lämnade uppgifter bara om den ekon

omiska sanktion han riskerade för sin underlåtenhet översteg vad som kunde 

vinnas i undandragen skatt. Någon maximigriins borde därför inte gälla utan 

vitet borde få sättas till belopp som med hiinsyn till den skattskyldiges eller 

uppgiftsskyldiges ekonomiska förhållanden och omsliindigheterila i övrigt 

kunde antas förmå honom att fullgöra den åtgärd vitet avsåg. Som liimpligt 

minimibelopp föreslog departementschefen 500 kr. Han framhöll vidare att 

det fick ankomma på RSV att utfärda anvisningar för att få till stånd enhetliga 

normer för åsättande av vite. Likaså erinrade han om att skatterätten vid 

utdömande av vite fick pröva frågan om och med vilket belopp vitet bort 

föreläggas. 

Departementschefen konstaterade avslutningsvis att beloppsgriinserna för 

vitet i fiertalet andra författningar var desamma som då gällde enligt TL. 

Även dessa vitesbestiimmelser borde enligt hans mening ses över. En sådan 

översyn ansågs dock inte kunna företas i da föreliggande sammanhang. 

Skatteutskottet (SkU 1974:36) tillstyrkte propositionen i här förevarande 

del. Med anledning av vissa motioner om bibehållande av en övre gräns ansåg 

sig utskottet böra betona att förslaget riktade sig mot skattskyldiga vilkas 

ekonomiska situation kunde antas vara sådan att endast mycket höga 

vitesbelopp kunde antas förm:'t dem att fullgöra sin skyldighet. Enligt 

utskottets uppfattning var det från rättssäkerhetssynpunkt mer angeliiget att 

de handläggande myndigheterna - såsom avsikten ocksä var - fick enhetliga 

och vägledande normer för sin verksamhet iin att sätta en griins för 

vitesbeloppen p:'t exempelvis 10 000 eller 25 000 kr. 

De skäl som anfördes för införandet av nuvarande bestämmelser i TL talar 

enligt min mening med samma styrka for att man nu inför samma föreskrifter 

i UBL, A VGL och SjL. Nuvarande minimibelopp om 100 kr. är i dagsläget 

alldeles för lågt. En övre beloppsgriins bör också få anses ha spelat ut sin roll. 

Anvisningar för tilliimpningen utfärdas av RSV och för en balanserad, riittvis 

och likformig tillämpning garanterar också att fråga om utdömande av vite 

enligt vad jag föreslår skall prövas av skatterätt. Jag föreslår sålunda att iiven 

fråga om vite, som f. n. enligt A VGL utdöms av tingsriitt efter åtal av 

vederbörande åklagare, skall prövas av skatterätt efter anmälan av berörd 

myndighet. 

Fråga om utdömande av vite skall som sagt enligt mitt förslag prövas av 

skatterlitt. Även om vitet har förelagts med stöd av best~immelser i flera 

författningar bör sjiilvfallct endast en skatterlill vara behörig att prö\·a denna 

fråga. Prövningen bör enligt min mening ankomma på den skatterätt som är 

behörig enligt TL. Jag föreslår att bestiimmelse härom förs in i resp. 
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författning. 

Mitt förslag förutsiitter ändring av 83 ~ UBL. 35 ~ A VGL, 30 ~ SjL och 69 ~ 
ML. 

Jag vill till sist framhålla att mitt förslag i detta avsnitt får ses som ett 
provisorium. Bl. a. det nya förfarandet med integrerade revisioner aktuali
serar frågan om införande av en generell lagstiftning som reglerar kontroll
verksamheten på cle olika skatte- och avgiftsområclena. Det är min avsikt att 
begära regeringens bemyndigande att låta utreda denna fråga. I samman
hanget bör också tas upp frågan hur reglerna bör avviigas för att tillgodose 
kraven på såväl rättssäkerhet för den enskilde som rimlig effektivitet i 
förfarandet. 

11.9 Service och information 

Il. 9.1 Allmänt 

Skattemyndigheterna bedriver en omfattande service- och informations
verksamhet friimst i cleklarationstider. Bl. a. förtrycks vissa uppgifter på cle 
deklarationsblanketter som siinds ut till de skallskyldiga. Vidare siinder man 
ut upplysningsbroschyrer och deklarationsanvisningar. Myndigheterna ger 
också i stor utsträckning deklarationsupplysningar vid telefonförfrågningar 
och personliga besök. Dessutom förekommer visst samarbete med deklara
tionsbyråer och andra deklarationsmedhjiilpare. 

I prop. 1975:87 framhöll föredraganden bl. a. att den kommande reformen 
genom en modern och smidig organisation och en ökad servicebcredskap hos 
myndigheterna borde kunna bana väg för ett öppnare samarbete i olika 
former mellan myndigheterna och de skattskyldiga. Omfattningen av 
infomrntionsverksamheten fick bedömas i sedvanlig ordning vid prövningen 
av myndigheternas anslagsframstiillningar. 

Utredningen framhåller att elen framtida koncentrationen av granskare hos 
lokal skattemyndighet och liinsstyrelse innebiir att skattemyndigheterna bör 
kunna öka sin service i skattefrågor till allmiinheten, siirskilt under perioden 
december-februari. Motlagning for deklarationsrådgivning bör enligt utred
ningens mening kunna hållas av lokal skattemyndighet på ett nertal större 
orter inom fögderierna. 

Utredningen föreslår vidare att förtryckningen av uppgifter på deklara
tionsblanketterna skall utvidgas med uppgift om fastighctsinnehav. 
Taxeringsvärde, schablonintiikt o. d. för en fastighet redovisas. 

Utredningen föreslår också att portofria adresserade svarskuvert bifogas 
när taxeringsnämnd infordrar upplysningar från skattskyldiga. De minskade 
portointäkterna och kostnaderna fiir kuvert m. m. beräknas för statsverkets 
del till ca 800 000 kr. 

Remissinstanserna instämmer i utredningens uppfattning att service och 
information till allmänheten bör utökas. Man ansluter sig också i huvudsak 
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till de synpunkter och rörslag som utredningen har lagt fram i iimnet. Från 
flera h~tl I ifn\gasiitts dock om de l illdelade resurserna iir till riick liga for en hrett 

upplagt.I service- och informationsverksamhet av det slag utredningen har 

förordat. Niigra myndigheter hyser hetiinkligheter mot att lokal skattemyn

dighet skulle anorllna mottagning för deklarationsrådgivning. Ett sädant 

system anses kunna ge anledning till missforstånd hetriiffande lokal skatte

myndighets roll i deklarationsproceduren. En del remissinstanser ifrägasiitter 

om inte ytterligare uppgifter kunde förtryckas på deklarationsblanketterna. 
Bl. a. förordas fr{in n;lgra h[1ll att löneuppgifter skall fi.irtryckas på hlankel

terna. Från andra håll förs fram önskemål om att portofria kuvert skall 
tillhandahållas även för insiindandet av deklarationerna. 

Jag delar utredningens och remissinstansern<L~ uppfattning att en ökad 

service och information bör vara ett viktigt inslag i den nya taxeringsorga

nisationen. Jag ansluter mig också i huvudsak till de förslag som utredningen 

har lagt fram i denna del. Som utredningen har påpekat borde det sålunda 

finnas utrymme för en ökad serviceverksamhel hos skattemyndigheterna 

under lien tid da taxeringsarhetel ligger nere. Jag ser 1xisitivt på förslaget att 

myndigheterna under denna tid orllnar mell deklarationsrådgivning i mer 

organiserade förmer iin r. n. Rådgivningen hör dock, som utredningen och 

flera remissinstanser har påpekat. inte gä ut p[1 att tjiinstemiinnen uppriittar 

sjiilvdeklarationer åt de skattskyldiga utan inskriinka sig till upplysningar i 

konkreta frågor av enklare art. En sådan ordning bör kunna bidra till ett 

öppnare samarhete mellan myndigheterna och de skattskyldiga. 
Jag bitriider också utredningens förslag att uppgifter om fastighetsinnehav 

skall fortryckas på deklarationsblanketterna. Del bör ankomma p{i utred
ningen att i det fortsatta utredningsarbetet iiverviiga om fiirtryck ning av 

ytterligare uppgifter kan ske. 
Som utredningen har framhållit skulle det underliitta avscviirt fiir både 

skattskyldiga och skattemyndigheterna om !X)rtofria adresserade svarskuvcrt 
hifogadcs vid begiiran om upplysningar m. m. i samhand med gransknings
arbctet. Jag förordar dlirför att utredningens forslag i denna del genomförs. 
Jag delar vidare utredningens uppfattning att det inte finns tillriickliga skiil för 

att iiven siinda ut sådana kuvert tillsammans med de flirt ryckta lleklarations

blanketterna. Det stora flertalet skattskyldiga torde niimligen ha niira tillgäng 

till de uppsamlingsställen som finns för deklarationerna. 

11. 9.:l D<'klarationsbyråer 111. 111. 

Utredningen anser att ett ökat informationsutbyte mellan skattemyndig
heter och deklarationsmedhjälpare liksom en ökad service till deklarations

mcdhjiilparna från skattemyndigheternas sida bör vara ett givet krav i den 

nya skatteadministrationen. Utredningen föreslår bl. a. alt skaltechefen i 
informationssyfte skall anordna konferenser för liinets deklarationsbyråer 

och andra deklarationsmedhjiilpare. Utredningen anser också att prohlemen 
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med de mindre nogräknade deklarationsbyråerna bör lösas och föreslår att det 
skapas kommunala deklarationsbyråer. Utredningen anser att kommunerna 
bör svara för administrationen av dessa och förordar att verksamheten görs 
sjiilvlinansierande. Personalfrågan bör enligt utredningen lösas så, att 
anställda vid kommunala myndigheter betjänar allmänheten vid deklara
tionsbyråerna mot särskild ersättning av kommunen. Utredningen anser 
också att skattemyndigheternas tjänstemän - också mot ersättning från 
kommunerna - bör kunna biträda kommunerna med nämnda service. 

Remissinstanserna tillstyrker i al lmiinhet förslaget att kommunerna skall 

inriitta deklarationsbyråer men är kritiska till förslaget att tjiinstemiin inom 
skatteadministrationen skall kunna biträda vid dessa. 

Jag anser i likhet med det stora flertalet remissinstanser att det iir värdefullt 
om kommunerna inr~ittar deklarationsbyråer. Sådana byråer förekommer 
f. ii. redan på sina håll. Det bör emellertid ankomma på kommunerna sjiilva 
att ta stiillning i denna fråga. Jag ansluter mig också till utredningsförslagct att 
skattechefen skall ta initiativ till möten för att informera rcvi~rer och andra 
deklarationsmedhj~ilpare om nyheter på beskattningsområdet. Ökad infor
m<ition och vidgade möjligheter till meningsutbyte mellan skattemyndig
heter och dcklarationsmcdhjiilpare iir v~il iignadc att öka smidigheten i 
dck larations- och taxcringsförfarandct. 

11.10 Kontrolluppgifter 

/11/edning 

Enligt riksdagens principbeslut år 1975 skall taxeringsarbetet i första 
instans effektiviseras med hjiilp av ADB-teknik. Som framhölls i prop. 

1975:87 är ett ADB-stöd vid taxeringen en av förutsättningarna för rationa
liseringen av skatteadministrationen. Detta ADB-stöd erhålls genom att 
uppgifterna i deklarationerna och kontrolluppgifterna registreras maskinellt. 
Härigenom blir det möjligt att också maskinellt göra en avstämning mellan 
deklarerad inkomst och de registrerade kontrolluppgifterna. Registreringen 
möjliggör även bl. a. en maskinell beräkning av pensionsgrundande 
inkomst. 

Den avstämning och kontroll som erhålls genom den maskinella registre
ringen kan förväntas betydligt underlätta deklarationsgranskningen och 
diirmcd bl. a. bidra till att granskningspersonalen kan ägna erforderlig tid åt 
svårbedömda deklarationer och kombinera granskningen med revisioner. Ett 
betydelsefullt inslag i granskningen bör också de informella sammanträff
anden bli som deklarationsgranskaren och den skattskyldige enligt vad jag 

förut har föreslagit skall kunna komma överens om för att reda ut oklarheter i 

deklarationen. 
Utredningen har numera också lagt fram förslag till de reformer som krävs 

på uppbördsområdet (Delrapport 1977:4: I och 4:2). Min inställning till 

18 Riksda[fcn I 977/78. I sam!. Nr 181 
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utredningens förslag på detta område skall jag dock inte redovisa nu utan 
återkomma till senare detta år. Utredningen berör emellertid i rapporten 
några frågor som måste lösas i nu förevarande sammanhang, om det 

föreslagna förfarandet med maskinell avstämning och kontroll skall kunna 
tillämpas vid 1979 års taxeringsarbete. Jag vill härvid erinra om att ADB
stödet från början var planerat att komma till användning vid innevarande års 
taxering men att beslut i enlighet med proposition 1976177: 138 fattades om 
ett års senareläggning. Man bör enligt min mening inte nu ytterligare skjuta 
på införandet av ADB-stödet utan mycket tungt vägande skäl. 

De frågor det här gäller rör de kontrolluppgifter om anställdas löner m. m. 
som arbetsgivare har att lämna enligt 37 § I mom. TL. I rapporten framhålls 
sålunda att varken dagens kontrolluppgift eller det administrativa systemet 
kring uppgiftslämnandet har en sådan utformning att man därmed utan 
vidare får grund för utvecklingen av ett ADB-stöd. Bl. a. påpekas att 
blanketten för nuvarande kontrolluppgift inte är avsedd eller utformad för 
dataregistrering. 

De förslag till ändringar beträffande kontrolluppgiften som utredningen 

lägger fram syftar till att den skall.kunna anviindas inte bara som ett underlag 
för maskinell kontroll i taxeringsarbetet. Den skall också utgöra underlag för 
kreditering av innehållen preliminär ;\-skatt. Som krediteringsunderlag bör 
kontrolluppgiften dock enligt utredningens mening inte användas förrän i 
februari 1981. I överensstämmelse härmed berör jag i fortsättningen förslaget 
bara i den del det är av betydelse för 1979 års taxeringsarbete. Detta innebär 
att jag inte nu tar upp frågan om kontrolluppgiftens användning för 
arbetsgivaravgifter, regional- och sysselsiittningspolitisk planering 111. m. En 
samordning i detta hänseende är givetvis av stort värde. Beslut i frågan kriiver 
emellertid ytterligare underlag och jag avser därför att ta upp den i ett senare 
sammanhang. 

Enligt utredningens förslag förutsätts att kontrolluppgifter i inkomstslaget 
tjänst registreras. Samtidigt framhålls att någon ADB-behandling inte är 
aktuell eller planeras i fråga om övriga inkomstslag, jordbruksfastighet, 

kapital etc. 
F. n. gäller (37 ~tionde stycket TU att kontrolluppgift skall avfattas på 

blankett enligt fastställt formullir eller annan för ändamålet liimpad blankett. 
En arbetsgivare är med andra ord inte bunden att använda den av RSV 
fastställda blanketten utan kan välja den form av blankett som han för sin del 
finner lämpligast. Det iir emellertid att miirka att en mycket stor del av 
kontrolluppgifterna - vid 1975 års taxering totalt ca 11 milj. - med RSV:s 
medgivande lämnas på magnetband. Vid 1975 års taxering uppgick av statliga 
och kommunala myndigheter på magnetband redovisade kontrolluppgifter 

till 5,9 milj. Blanketter anviindes i 5,1 milj. fall. 
Utredningen föreslår nu med hänsyn till de förut redovisade förhållandena 

att arbetsgivarna skall redovisa föreskrivna kontrolluppgifter på blankett 
enligt fastställt formulär. Bundenhet till fastställt formuHir skall dock inte 
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föreligga för alla slag av kontrolluppgifter utan endast i fråga om uppgifter 
som avser ersiittningar som hör till inkomstslaget tjiinst. Enligt de övervä
ganden som RSV gjort i fråga om formuläret för nästa års uppgiftslämnande 
kan dock kravet på följsamhet till formuläret begränsas ytterligare och 
behöver bara gälla uppgifter enligt 37 ~ I mom. punkterna I och 2. Vid min 
följande bedömning utgår jag från att uppgiftsskyldigheten behöver bindas 
till ett fastställt formulär bara på de av RSV angivna punkterna. 

I utredningens förslag ges möjlighet för RSV att på ansökan av uppgifts
skyldig medge undantag från skyldigheten att följa formuläret och att lämna 
särskild kontrolluppgift för varje person. Härigenom blir det möjligt även för 
annan arbetsgivare än statliga och kommunala myndigheter att redovisa 
uppgifterna på databand. RSV kommer att så långt möjligt öppna möjlighet 
för uppgiftslänmare. som så önskar. all redovisa på databand eller annat 
maskinellt medium. Jag bedömer det som troligt att de uppgifter som på detta 
siitt redovisas maskinellt kan komma att motsvara ca 7 milj. kontrollupp
gi ftsblan kelter. 

Uppgiftslämnare med två eller flera anställda skall erhålla förtryckta 
uppgiftsblanketter på vilka anges identitetsuppgifter för både uppgiftsläm
naren och den anställde. För att denna förtryckning skall återspegla de 
aktuella förhållandena föreslår utredningen att uppgiftslämnaren senast den 
15 november året före taxeringsåret till lokal skattemyndighet skall över
sända en förteckning (kontrolluppgiftsförtcckning) över arbctstagarni1. Enligt 
förslaget skall uppgiftslämnaren dessförinnan ha tillställts en stomme till 
förteckningen med uppgift om de arbetstagare hos honom för vilka 
kontrolluppgifter skall lämnas. Uppgiftslämnaren har sedan att återsända 
förteckningen med upplysning om de arbetstagare som hör tillföras på 
förteckningen eller kan utgå. När kontrolluppgifterna lämnas skall vid dessa 
fogas ett s. k. kontrolluppgiftsmissiv. På detta missiv skall uppgiftslämnarcn 
ange - förutom sina egna identitetsuppgifter - antalet kontrolluppgifter som 
lämnas och det sammanlagda beloppet av innehållen preliminär A-skatt. 
Dessa uppgifter behövs för avstämning. 

Utredningen föreslår slutligen att lokal skattemyndighet skall kunna 
medge en kortare tids anstånd med lämnande av kontrolluppgift. Ett anstånd 
kan enligt utredningens mening främst vara motiverat när driftsstörningar 
försvårar möjligheterna att llimna uppgifterna i föreskriven tid. dvs. senast 
elen 31 januari taxeringsåret. 

Utredningens förslag att kontrolluppgifterna skall avfattas på blankett 
enligt fastställt formulär har allmänt accepterats av remissinstanserna. Från 
några håll har dock gjorts vissa invändningar. SAF. Srcnska bunktöre11i11gen. 

Sl'eriges indusrrifbrbund och Sveriges kö11mw111qförh11nd viinder sig sålunda 
mot att iindracle kontrolluppgiftsrutiner införs utan att företagen har 
informerats härom före ingången av inkomståret 1978. SAF och Sveriges 
industriförbund finner sig dock i och för sig kunna tillstyrka att uppgiftsläm
nandet skall ske enligt fastställt formulär. Härvid framhålls att uppgifterna 
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redan i dag i de allra flesta fall liimnas på fastställd blankett och att en sådan 

ordning inte för övriga fall kan antas medföra större svårigheter. De fyra 

nämnda remissinstanserna vill också ifrågasätta det ändamålsenliga i att 

traktamenten och andra kostnadsersiittningar redovisas på kontrolluppgif

ten. Lam brukarnas riksförbund framhåller för sin del att förutsiittning för att 

kontrolluppgift skall redovisas enligt fastställt formulär bör vara att formu

läret kan tillämpas i alla vanligen förekommande datasystem. Om detta inte 

är möjligt bör arbetsgivarna som hittills få använda blankett för redovis

ningen som de sjiilva har framställt. Den fastställda blanketten bör vidare fä 
användas för andra inkomstslag än tjänst efiersom det ibland kan föreligga 

svårigheter att bl. a. avgöra om en inkomst är att hänföra till tjiinst eller 

rörelse. Lantbrukarnas riksförbund vill också understryka vikten av att 

blanketten får en klar och entydig utformning och inte belastas med sådant 

som inte fordras för taxeringen. Innan blanketten kommer till användning 

bör elen vidare göras till föremål för ett omfattande praktiskt test. 

för egen del anser jag det uppenbart att det underlag på vilket det 

föreslagna registrerings- och kontrollförfarandet skall bygga måste vara fast 

och enhetligt. Som utredningen har framhållit förutsätts att kontrolluppgif

terna beträffande tjänst lämnas på blankett enligt fastsrnllt formulär eller-om 

ADB-band eller liknande används - redovisas i överensstiimmclse med 

formuläret. Det är därför också enligt min mening nödvändigt att ställa krav 

på att kontrolluppgifter enligt 37 ~ I mom. punkterna I och 2 lämnas i 

formbunden ordning. 

Jag är medveten om att det skulle ha varit till fördel om kravet på en 

formbunden uppgiftsredovisning hade kunnat läggas fram redan före 

ingången av nuvarande år. De ändringar som förutsätts i nuvarande rutiner 

för att registrering skall bli möjlig är dock enligt min bedömning inte av sådan 

art eller omfattning att införandet av ADB-stöd med tanke på uppgiftsliim

narna skall behöva skjutas upp ytterligare. Det är nämligen att märka att det 

föreslagna systemet i stort sett endast innebär krav på en ändrad uppställning 

av uppgifter som skall lämnas redan enligt nuvarande kontrolluppgiftsfor

mulär. Jag anser mig härvid kunna bortse från att uppgiftslämnaren skall 

ange sitt person- eller organisationsnummer. Detta kan inte gärna medföra 

några problem. i all synnerhet som uppgiftslämnare med två eller flera 

arbetstagare kommer att få förtryckta kontrolluppgiftsblanketter med dessa 

uppgifter angivna. Som kommer att framgå av det följande är jag vidare 

beredd att föreslå övergångsbestämmelser som medger att nuvarande 

uppgiftsrutiner följs i vissa avseenden. Jag vill vidare med anledning av vad 

en remissinstans har uttalat framhålla att det mer sällan bör uppstå 

svårigheter att anpassa datareclovisning till det formulär som fastställs. Det 

bör också uppmärksammas att RSV enligt vad jag förut har sagt iir berett att 

låta uppgiftslänrnare som så önskar lämna redovisning på databand eller 

annat maskinellt medium. 

Jag anser mig med hänsyn till det sagda kunna biträda en ordning som 
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innebär all kontrolluppgifter enligt 37 ~ I mom. punkterna I eller 2 TL 
fr. o. m. år 1979 skall Wmnas enligt faststiillt formulär. Som utredningen har 
föreslagit bör dock RSV på ansökan få medge undantag från kravet på 
fastställt formulär och att siirskild kontrolluppgift skall lämnas för varje 
anställd. Besvär över RSV:s beslut bör inte få föras. Bestiimmelserna om 
formuliir och möjlighet till undantag bör tas in i 37 ~ 2 mom. tionde stycket 
TL och ett nytt elfte stycke till samma moment. 

Efter detta allmänna stlillningstagande vill jag i följande avsnitt redovisa 
vilka ändringar som enligt min mening i övrigt behöver vidtas i 37 ~ TL för all 
ett registrerings- och kontrollförfarande skall kunna införas i överensstäm
melse med vad utredningen har föreslagit. 

Förslag rill vissa ä11dri11gar m' 3 7 { TL 

F. n. saknas bestiimmclser om vilka identilieringsuppgifter som arbetsgi
vare bör lämna för egen del i kontrolluppgiften. Enligt utredningens förslag 
skall arbetsgivaren ange, förutom namn och bostadsadress, personnummer 
eller organisationsnummer. Som jag förut har sagt biträder jag förslaget 
angående person- och organisationsnummer. 

I nuvarande kontrolluppgift skall för arbetstagare anges namn, person
nummer. hemvist och bostadsadress. Mir arbetsgivare har möjlighet till det 
bör han enligt giillande bestiimmelser också lämna upplysning om numret på 
arbetstagarens debetsedel på preliminär skatt. Utredningen !Oreslår all 
arbetsgivaren i stället för hemvist och debetsedelnummer. när så kan ske, 
skall ange IUn. kommun och församling. där arbetstagaren författningsenligt 
skulle vara mantalsskriven för året före taxeringsåret. 

Jag ser det som en fördel att man slopar det för många säkerligen oklara 
begreppet hemvist. Jag kan diiremot inte bitr1ida fdrslaget att arbetsgivare 
skall ange var arbetstagaren författningsenligt skulle vara mantalsskriven 
visst år. Krav på en sådan bedömning bör rimligen inte uppställas. Uppgift om 
Hin. kommun och församling bör avse den faktiska mantalsskrivningen. Det 
finns vidare enligt min mening inte anledning att fordra uppgift om 
arbetstagares mantalsskrivning. om arbetsgivaren kan ange dennes person
nummer. Kan sådant nummer inte anges bör arbetsgivaren däremot lämna 
för honom tillgiingliga uppgifter om arbetstagarens mantalsskrivning för året 
före taxeringsåret. I stiillet för bostadsadress bör vidare anges postadress. 
Denna ändring i förhållande till utredningens förslag bör gälla också i fråga 
om arbetsgivarens egen adressuppgift. Jag föreslår alt bestämmelserna i 37 ~ 
2 mom. åttonde stycket ändras i enlighet med vad jag har sagt här. 

Så som blanketten till kontrolluppgiften nu iir utformad skall arbetsgivare i 
siirskild punkt (p. 2) ange kontant lön som inkl. viirde av kost och bostad 
understiger 500 kr. I samma punkt skall även tas upp annan kostnadsersätt
ning än resekostnadsersiittning, ersättning för representationskostnader eller 
traktamentsersiittning. De ersättningar det här i allmänhet är fråga om är 
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bekllidnads- och verktygserslittning och felrlikningspengar. Särskilda 

bestämmelser gäller för redovisningen av rese- och traktamentsersättning. 

Enligt RSV:s överväganden angående utformningen av nästa års uppgifts

formulär bör kontant lön som understiger 500 kr. anges särskilt för sig. 

Siirskilt för sig bör även anges å ena sidan representationsersHttning och å 

andra sidan övriga kostnadsersättningar. Denna uppspaltning underlättar 

väsentligt beriikningen av egenavgift och ger ett bättre underlag än hittills för 

kontrollen vid deklarationsgranskningen. 

Den uppdelning som behövs på detta sätt innebär enligt min bedömning 

inte i och för sig någon utvidgning av uppgiftslämnandet. Arbetsgivare har 

redan enligt nuvarande formulär att hålla isär lön under 500 kr. och 

ersättningar för representation. Att särskilja beklädnads- och verktygsersiitt

ning och felräkningspengar frän lön bör vidare inte vålla några märkbara 

problem. Jag föreslår därför att uttrycklig bestiimmelse införs om att särskilt 

för sig skall upptas representationsersättning och siirskilt för sig annan 

kostnadsersiittning än rese- och traktamentsersättning. En uppdelning av 

detta slag behövs dock endast i fråga om kontrolluppgift enligt 37 § 1 mom. 

första, andra eller sjunde punkten. Bestämmelserna bör tas in i sjätte stycket 

till 37 ~ 2 mom. TL. I detta stycke bör samtidigt vidtas ändring av redaktionell 

art. 

Man får emellertid enligt min mening inte bortse från att det för vissa 

arbetsgivare kan innebära svårigheter att göra en uppdelning på förut angivet 

sätt utan att ha fått information om skyldigheten före inkomstårets ingång. 

Jag föreslår därför att bestiimmelserna, som avses gälla fr. o. m. är 1979, 

kompletteras med övergångsbestämmelse av innebörd, att uppgiftslämnare, 

som har svårigheter att göra föreskriven uppdelning, år 1979 får redovisa 

enligt nuvarande uppgiftsrutin. 

Enligt gällande bestämmelser skall annan arbetsgivare än statlig eller 

kommunal myndighet foga ett sammandrag över kontrolluppgifterna om 

deras antal understiger 25. Denna ordning ersätts enligt utredningens förslag 

med skyldighet för arbetsgivarna att lämna kontrolluppgiftsförteckning och 

kontrolluppgiftsmissiv. För dessa förteckningar och missiv har jag redogjort 

tidigare. 

Vad först angår kontrolluppgiftsförteckningarna bör uppmiirksammas att 

dessa avses ligga som underlag för förtryckning av de kontrolluppgifts- och 

missivblanketter som arbetsgivare skall liimna under januari månad 

taxeringsåret. Kontrolluppgiftsförteckningarna iir dock enligt min mening 

inte så betydelsefulla i systemet att det bör föreligga en skyldighet för 

arbetsgivarna att sända in sådana. Om förteckning inte lämnas medför 

niimligen detta endast att de förtryckta blanketterna till kontrolluppgifter och 

missiv inte helt ansluter till de ändringar som skett i personalbeståndet under 

inkomståret. En ordning som innebär att lokal skattemyndighet upprättar 

stomme till kontrolluppgiftsförteckning bör enligt min mening närmast ses 

som en serviceåtgärd gentemot arbetsgivarna från lokal skattemyndighets 



Prop. 1977 /78:181 279 

sida. Bestämmelser härom bör tas in i TK. Jag föreslår att frågan om 
kontrolluppgiftsforteckning löses på detta siitt. 

Jag biträder dliremot utredningens förslag att vid kontrolluppgifterna skall 
fogas ett missiv med upplysning om antalet lämnade kontrolluppgifter och 
belopp av den preliminiira A-skatt för vilken skatteavdrag har gjorts. Jag 
föreslår att bestämmelse hlirom tas in i ett nytt 7 mom. till 37 ~ TL. 

Som allmiin regel giiller f. n. att kontrolluppgift skall lämnas i den ordning 
som är föreskriven för liimnandc av självdeklaration. Uppgifter som avses i 

37 ~ I mom. punkterna 5-7 skall dock lämnas till länsstyrelsen i det län där 
uppgiftslämnaren lir bosatt. Utredningen har även lagt fram förslag till viss 
lindring av dessa bestämmelser. Förslaget innebär i huvudsak att uppgifter 
enligt 37 ~ l mom. punkterna 1-3 och 3 b--3 f skall llimnas till den lokala 
skattemyndighet hos vilken den uppgiftsskyldige är registrerad för redovis
ning av innehållen preliminär A-skatt och uppgifter enligt punkterna 5-7 till 
liinsstyrelsen i det län diir uppgiftslämnaren är bosatt. Uppgifter enligt övriga 
punkter i I mom. skall fortfarande länmas i samma ordning som självdekla
ration. 

Jag anser emellertid att det avgörande för var kontrolluppgift skall lämnas 

bör vara uppgiftslämnarens registrering eller bosättning. En ordning efter 
denna linje framstår som lämpligast med tanke på såviil uppgiftslämnarna 
som betydelsen av att de kontrolluppgifter som skall registreras maskinellt 
ges in direkt till den lokala skattemyndighet som har att verkställa 
registreringen. Arbetsgivare som har tilldelats redovisningsnummer för 
inbetalning av innehållen skatt bör sålunda lämna kontrolluppgift till lokal 
skattemyndighet i det liin, där länsstyrelsen utfärdat redovisningsnumret. 
Annan arbetsgivare bör lämna kontrolluppgifterna till lokal skattemyndighet 
i det fögderi där han är bosatt. Jag föreslår att bestämmelserna i 37 ~ 4 mom. 
TL utformas i enlighet med vad jag nu har sagt. Med hLinsyn till att 
kontrolluppgifterna till viss del skall registreras kan vidare nuvarande 
bestämmelse att de vid avlämnandet skall vara ordnade på visst sätt 
begränsas till kontrolluppgifter enligt 1 1110111. punkterna 3, 3 a och 4--6. 

I 37 ~ 5 mom. första stycket TL föreskrivs f. n. att arbetsgivare skall 
tillställa arbetstagare ett exemplar av kontrolluppgiften. Utredningen har 
framhållit att krav inte bör ställas på att just ett kontrolluppgiftsexemplar 
lämnas. Det väsentliga iir att arbetstagaren får skriftligt meddelande med de 
upplysningar som kontrolluppgiften innehåller. Jag föreslår att bestäm
melsen ändras i enlighet hiirmed. 

I anslutning till sistniimnda förslag vill jag ta upp en fråga som nlirmast rör 
bestämmelse i lagen ( 1959:522) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om 

allmlin försäkring, m. m. (A VGL). Jag avser härvid föreskriften i 5 * andra 
Stycket A VGL att arbetsgivare vid arbetsgivaruppgift skall foga ett exemplar 

av de kontrolluppg:fter som han har att lämna enligt 37 ~ 1 mom. första, 
andra eller sjunde punkten TL. 

Utredningen framhåller att det nya registreringsförfarandet medför att 
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kontrolluppgiften inte vidare behöver fogas vid arbetsgivaruppgift enligt 37 ~ 
I mom. TL. Det är enligt utredningens mening tillräckligt att vid arbetsgi
varuppgiften fogas endast en upplysning i de fall kontrolluppgift har Wmnats 
enligt 37 ~ I mom. sjunde punkten. Jag har emellertid under hand informe
rats om att inte heller sådan upplysning krävs och att bestämmelserna om 
kontrolluppgift enligt 37 ~I mom. TL diirför kan utgå ur 5 ~ A VGL. Oiirmed 
följer att också 37 ~ 5 mom. andra stycket TL kan utgå. Detta stadgande 
innehåller niimligen endast en erinran om A VGL:s bestämmelser om 
kontrolluppgift enligt 37 ~ l mom. TL. Jag föreslår att bestiimmelserna 

ändras i enlighet hiirmed. RFV kan f. n. enligt föreskrift i 5 * A VGL medge 
befrielse från skyldighet att liimna uppgift som anges i paragrafen. De av mig 
föreslagna iindringarna medför att också detta stadgande kan utgå. 

Utredningen föreslår slutligen som jag tidigare har niimnt att arbetsgivare i 
vissa fall skall kunna få en kortare tids anstånd med liimnande av 
kontrolluppgift. Att utredningen vill öppna en sådan möjlighet samman
hänger niirmast med att arbetsgivare, som inte liimnar kontrolluppgift i 
föreskriven tid, enligt utredningens förslag skall erliigga en på visst s~itt 

beräknad förseningsavgift. Föreskrift om förseningsavgift är i sin tur enligt 
utredningens uppfattning friimst motiverad med tanke på att dröjsmål med 

kontrolluppgifternas liimnande äventyrar deras anviindning för kreditering 
av innehållen preliminiir A-skatt. 

Som jag förut har framhållit skall kontrolluppgifterna inte anviindas för 
kreditering niista år. Det är sålunda inte aktuellt att nu ta ställning till 
utredningens förslag om förseningsavgift. Jag bedömer det diirmed inte heller 
vara påkallat att här föreslå några bestämmelser om anstånd. Min uppfattning 
i dessa frågor kommer jag att redovisa niir jag senare i år tar stHllning till 
utredningens rapport i dess helhet. 

11.11 Ikraftträdand~ 

De nya bestämmelserna i TL m. Il. författningar föreslås träda i kraft den 1 
januari 1979. Med hänsyn till att iindrad organisation nyligen har genomförts 
vid länsstyrelserna bör dock besttimmelserna i 3, 51 och 53 ~STL triida i kraft 
redan den I juli 1978. 

Äldre bestämmelser bör fortfarande tillämpas på vissa förhållanden som 
1 

ligger i tiden före ikrafttriidandct. Detta innebiir bl. a. att iildre bestämmelser i 

76 och 99 *~ TL bör tillämpas i fråga om besvär som anförs över taxerings
nämnds beslut enligt taxeringen år 1978 eller tidigare. Likaså bör äldre 

bestiimmelser i LSB och 11 * LBP fortfarande gälla i vissa avseenden. De äldre 
bestämmelserna i LSB hör sålunda tillämpas i fråga om inkomst som har 
tagits upp till beskattning vid taxeringen år 1978 eller tidigare och de äldre 
bestämmelserna i LBP om underrättelse och tid för anförande av besvär 

beslut som avser sådan taxering. Den föreslagna hestiimmelsen i 57 * femte 
stycket TL att talan inte får föras mot beslut om taxeringsrevision bör vidare 
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inte giilla sådant beslut som har meddelats före ikraftlriidandel. Förordnande 
om uttagande av vite enligt 124 ~ TL bör kunna meddelas iiven om 
föreskriven anmälan har gjorts enligt iildre bestiirnmelse före ikrafttriidan
det. 

lkstiimmelserna i 6. 7 och 8 ~~samt 9 ~ försla-tjiircle styckena TL om antal 
ledamöter, valbarhetsvillkor m. m. bör Lilliimpas första gången i fråga om 
ledamöter som utses för treårsperioden 1980-1982. 

De kontrolluppgifter som arbetsgivare har att liimna enligt 37 ~ 1 mom. 
punkt 1 eller 2 TL skall enligt milt förslag redovisas på blankett enligt 
faststiillt formuHir. Uppgifterna skall dock efter tillstånd i stiillct kunna 
liimnas på magnetband eller liknande. Arbetsgivare skall vidare vara skyldig 
att särskilt ta uppå ena sidan kontant lön som understiger 500 kr. och å den 
andra sådana kostnadsersiittningar som bekliidnads- och verktygsersiittning 
och felriikningspengar. Det kan emellertid i vissa fall innebiira sdrighet för 
uppgiftsskyldig att göra en sådan uppdelning redan är 1979. Möjlighet bör 
diirför finnas att vid niista års uppgiftsliimnande redovisa dessa lönebelopp 

och kostnadsersiiltningar på samma siitl som hittills. 
Taxeringsperioden förliings i enlighet med riksdagens tidigare principbe

slut till den 30 november under taxeringsåret. Skiil som jag har redovisat förut 
talar dock för all laxeringsperioden under de två niirmast följande taxerings
åren avslutas vid utg<lr1gen av oktober månad. Bestiimmelserna om 
november månad i 69 ~ 3 mom. och 71 ~ TL samt 9 ~ tredje stycket LBP bör 
diir!Or avse oktober månad till dess regeringen förordnar annat. 

Taxeringsniimnderna skall enligt den nya organisationen biträdas av 
tjiinstemiin hos liinsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. De 
besrnmmelser i TL som reglerar kronoombudens och taxeringsinspektö
rernas medverkan i taxeringsniimnderna kan diirför utgå. M<rn måste 
emellertid riikna med att Laxeringsniimnderna iinnu ett antal år i någon 
u1s1räckning måsll! förstiirkas med personer som iir villiga att åta sig uppdrag 
som kronoombud. Till dess all alla niimnder har fatt bitriide av 1jiinstemiin 
kan det också linnas behov av alt kunna anlita siirskilt skrivbitriide. Under de 
niirmasle åren kommer det vidare liksom hit1ills alt i de siirskilda nämnderna 
behövas bi1räde av siirskilt förordnade taxeringskonsulenter. Med hänsyn 
hiirtill bör det t. v. finnas möjlighet för Hinss1yrelsen att förordna krono
ombud och taxeringskonsulenter all bi1räda taxeringsnämnd och för ordfö
rande att anlita skrivbitriide. I sådana fall bör nuvarande bestiimmelser gälla 
angående dessa uppdragstagare. 

Övergångsbestämmelser föresltts i enlighet med vad jag har redovisat 
hiir. 
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12 l.lpprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom budgetdepartementet 
uppriittats förslag till 

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

2. lag om ändring i lagen ( 1951:763) om beriilrning av statlig inkomstskatt 
för ackumulerad inkomst, 

3. lag 0111 ändring i uppbördslagen (1953:272). 
4. lag 0111 iindring i lagen ( 1958:295) om sjömansskatt. 
5. lag om iindring i lagen ( 1959:551) om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen (1962:381) om allmiin försiikring. 
6. lag om iindring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försiikring, m. m .. 
7. lag om ändring i lagen ( 1968:430) om merviirdeskatt. 
De under 5 och 6 angivna förslagen har uppriittats i samriid med chefen för 

socialdepartementet. 

13 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

dels att antaga förslagen till 
1. lag om iindring i taxeringslagen ( 1956:623), 
2. lag om iindring i lagen ( 1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt 

för ackumulerad inkomst. 
3. lag om iindring i uppbördslagen ( 1953:272). 
4. lag om iindring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, 
5. lag om iindring i lagen (J 959:551) om bcriikning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmän försiikring. 
6. lag om iindring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försiikring, m. m .. 
7. lag om ändring i lagen ( 1968:430) om merviirdeskatt. 
dt'ls att godkänna vad jag i övrigt har förordat betriiffande den nya 

taxeringsorganisationen. 
Arendet bör behandlas under innevarande riksmöte. 

14 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 
har lagt fram. 
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