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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Riksdagen har tir 1978 fattat ett principbeslut om att mellankom.munala 

skatterätten skall brytas ut från riksskattevcrket. I propositionen föreslås de 

lagiindringar som behiivs för en sädan reform. Förslaget innebär att 

domstolen ges ställning av en allmän förvaltningsdomstol. Lagändringarna 

förcslas triida i kraft den I juli 1981. 

I Riksda!(<'ll 19811181. I sam/. Nr 143 
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I Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomsto
lar 

Hiirigcnom föreskriv~ i fråga om lagen ( 1971:289)' om allrnänna förvalt-

ningsdomstolar 
! . . .. "., 

dels att nuvarande 22-26 ** skall betecknas 26--30 §§. 

dels att 1 ~ och den nya 28 * skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att rubriken närmast före nuvarande 22 § skall sättas närmast före den 

nya 26 *· 
dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22-25 §§, samt närmast 

före 22 § en ny rubrik av nedan angivna lydelse. 

N11varande lydelse Föreslagen lydelse 

1§ 

Rcgeringsriitten är, i enlighet med vad i regeringsformen siigs, högsta 

allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. 

Kammarrätt är allmän förvalt- Kammarriilli!ma. är allmänna för-

ningsdomstol närmast under regc- l'(lltningsdomstolar närmast under 

ringsrätten. regeringsriitten. 

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm. kammarrätten Göte

borg. kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping. 

Länsriitt är allmän förvaltnings- Liimriillerna och mellankomm11-

domstol niirmast 11nder kammarräll. nala skauerätten är allmänna förl'alt-

1 varje län finns en liinsrätt. ningsdomstolar närmast under kam

nwrriitterna. I varje län finns en 

länsrätt. Afellankomm1111ala skatte

rätten har sitt säte i Stockholm. 

I Lagen omtryckt 1979:165. 

Mellankommunala skallerätten 

22 § 

Mellankommunala skatteriitten 

prövar mål enligt skatte- och taxe

ring.1författningama i den utsträck

ning som iir föreskrivet i dessa författ

ningar. 

23 § 

I mellankommunala skatterätten 

finns en eller flera ordförande l'ilka 

förordnas m· regeringen för en 

bestämd tid. Den som förordnas till 

ordförande skall vara lagfaren. 
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Numrande lydelse 

3 

Föreslagen lydelse 

24 ~ 
Fiireskrijiema i 17 ~ j()rsta srycker 

och 18 .~ om domfiirher skall rilläm

pas på 111e!!anko111muna/11 skarreriir

len. 

25 ~ 
Nii11111de111ännen i 111e/lankomn111-

nafa skarreriirren förordnas al' rege

ringen. Till nii111ncle111iin får 11rses 

enda.1·1 myndiga s1·enska 111edborgare 

som inte har fvllr sjurrio år. 

Den so111 är 11iim11dema11 i mclla11-

komm11na/a ska//eriirren jilr i111e sam

tidigt 1•ara niimncleman i en kammar

rätt. 

Föreskrifterna i 20 ~ andra och 

fjärde styckena samt 21 ~första och 

tredje styckena om behörighet och 

skyldighet att rara nii11111dema11 skall 

tillämpas på mella11komm111111/a 

skalleriitten. 

28 ~ 

Leda111ot och föredragande i all- Ledamöter och föredragande i all-

män förvaltningsdomstol skall vara män förvaltningsdomstol skall vara 

.1·1·ensk medborgare. Den som iir 

omyndig eller i konkurstillsUind far 

ej utöva befattning som ledamot 

eller föredragande. I fr{1ga om 

nämndeman i kammarrätt och läns

rätt gäller 20 och 21 § §. 

Leda111ot och föredragande i all

män förvaltningsdomstol skall ha 

avlagt domared. 

De som står i sådant förh{tllande 

till varandra som sägs i 4 kap. 12 § 

rättegångsbalken får ej samtidigt 

I' Riksdagen 1480/S/. I sam/. Nr /.J3 

.1Te11ska medborgare. Den som iir 

omyndig eller i konkurstillstfrnd far 

ime utöva bdattning som lcdam0t 

eller föredragande. I fråga om 

niimndemiin i kammarriillerna och 

länsrättema giiller 20 och 21 ** och i 
fräga 0111 11iimndemiin i 111ellanko111-

mu11a/a skatteriitten 25 *· 
/,edamiiter och föredragande i all

miin förvaltningsdomstol skall ha 

avlagt domared. 

De som står i sådant förhållande 

till varandra som anges i 4 kap. 12 * 
riittegångsbalken får inte samtidigt' 
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Nurarande lydelse 

tjiinstgöra som ledamöter i allmän 

förvaltningsdomstol. 

4 

Föreslagen lydelse 

tjänstgöra som ledamöter i allmän 

förvaltningsdomstol. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

2 Förslag till 
Lag om upphävande av lagen (1979:168) om mellankommunal 
skatterätt 

Iliirigenom fön:skrivs att lagen ( 1979: 168) om mellankommunal skatterätt 

skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1981. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Härigenom föreskrivs att 5 b * rättshjiilpslagen (1972:429) 1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lvdelse Föreslagen lydelse 

5 b §~ 

Med domstol förstås i denna lag Med domstol förstås i denna lag 

allmän domstol. allmän förvalt- allmän domstol. allmän förvalt-

ningsdomstol, bostadsdomstolen, ningsdomstol, bostadsdomstolen, 

försiikringsöverdomstolen. försiik

ringsriitt. marknadsdomstolen. pa

tentbesvärsriitten, arbetsdomstolen, 

mella11komm111wlc1 skatrerälfen och 

krigsrätt. Vad i lagen sägs om dom

stol skall även gälla arrendenämnd. 

hyresniimnd, statens va-nämnd och 

övercxekutor. 

försiikringsöverdomstolen, försäk

ringsriitt, marknadsdomstolen. pa

tentbesvärsriitten, arbetsdomstolen 

och krigsriitt. Vad i lagen sägs om 

domstol skall även gälla arrende

nämnd, hyresnämnd, statens va

nämnd och överexckutor. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

l Lagen cimtrvckt I 979:24Ö. 
~ Ny-lyddse ,{v 5 b ~föreslagen i prop. 1980/81:84 med ikraftträdande den I januari 
1982. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regcringssammanträdc 

1981-02-19 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullstcn, 

Bohman, Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling, Söder, Krön

mark, Burcnstam Linder, Johansson, Wirtcn, Holm, Andersson, Boo, 

Winberg, Adelsohn, Danell, Petri. Eliasson 

J<'öredragande: statsrådet Petri 

Lagrådsremiss med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar, m. m. (mellankommunala skatte
rätten) 

Inledning 

Riksdagen fattade år 1978 ett principbesfot om att de tidigare länsrätterna, 

länsskatterätterna och fastighetstaxeringsrätterna skulle brytas ut från 

länsstyrelserna och omvandlas till fristående länsrättcr. en i varje län (prop. 

1977/78:170, KU 1977/78:47. rskr 1977/78:308). Samtidigt beslutade riksda

gen att mellankommunala skatterätten skulle brytas ut från riksskatteverket. 

Länsrättsreformen genomfördes den 1 juli 1979 (prop. 1978/79:86, JuU 
1978/79:27, rskr 1978/79:216, SFS 1979:165). Riksdagens principbeslut om 

mellankommunala skatterätten verkställdes däremot inte i detta samman

hang (jfr prop. 1978/79: 100 bil. 5 s. 77 och prop. 1978/79:86 s. 29). 

Som chefen för justitiedepartementet anför i årets budgetproposition 

(prop. 1980/81: 100 bil. 5 s. 62) bör principbeslutet om mellankommunala 

skatterätten nu verkställas. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Huvuddragen i gällande ordning m. m. 

Den svenska förvaltningsdomstolsorganisationcn har byggts ut kraftigt 

under 1970-talet, främst i fråga om de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

Förvaltningsrättsreformen år 1971 innebar att tyngdpunkten i den domstols

mässiga besvärsprövningen i förvaltningsärenden flyttades från regeringsrät

ten till kammarrätterna som då blev två till antalet. Senare har antalet 
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kammarriitter ökats till fyra. År 1971 omorganiserades liinsstyrclserna i vissa 

delar Ol.'h i sam hand med det inriittadcs länsdomstolar - en länsriitt och en 

länsskattcrätt i varje län. År 1975 tillkom en fastighetstaxeringsriitt i varje 

liin. Länsriittsrcformen. som riksJagen beslutade 1978 och 1979. innebar att 

liinsdomstolarna bröts ut fr{111 länsstyrelserna od1 omvandlades till fristiiende 

allmiinna förvaltningsdomstolar, liinsriitter. en i varje län. 

Bestämmelser om regeringsrätten. kammarrätterna och länsriitterna finns 

i lagen ( 1971 :289) om allmänna förvaltningsdomstolar ( omtryl'kt 1979: 165. 

iindrad senast 1981:37). Lagen inneh[1ller föreskrifter bl. a. om vilka de 

allmiinna förvaltningsdomstolarna iir, om vilka mål som prövas av dem. om 

vilka domare som skall ingä i domstolarna och om domförhet. I lagen finns 

ocksit vissa gemensamma bestämmelser i frflga om bl. a. omröstning. 

behörighet och doman:d. 

Det processuella förfarandet i de allmänna förvaltningsdomstolarna 

regleras i förvaltningsprocesslagcn ( 1971 :291. iindrad se11<1st 1980:275). 

Mella11kom11H111afa skatrcrärtcr1 föregil'ks av en ·mellankomn1unal pröv

ningsniimnd som inriittades iir .1928. I samband med att liinsrätterna och 

länsskatteriittcrna inriittadcs år 1971 ombildades mellankommunala pröv

ningsniimnden till en skatteriitt. 

Grundläggande bestiimmelser om mellankommunala skatterätten finns i 

lagen (1979: 168) om mellankommunal skatterätt. Domstolen prövar vissa 

bcsviir över taxeringsnämndernas beslut ( 1 * ). Enligt 73 ~ taxeringslagen 

(l 956:6n. 73 ~ ändrad senast 1979: 175) prövar mellankommunala skatte

rätten bl. a. sitdana mål där den skattskyldige har en förvärvskiilla som i fräga 

om hcskattningsortcn är att hiinföra till flera liin eller diir det råder tvekan om 

i vilket län en skattskyldig skall taxeras. Besviir över koncernholags 

taxeringar prövas av mellankommunala skatteriitten, om bolagen avlämnar 

självdeklarationer i olika liin. Det innebär att de flesta börsnoterade bolagen 

och mfö1ga andra större företag faller inom domstolens kompetensområde. 

Vidare prövas skattefr[1gor i samband med in- Ol'h utflyttning ur landet och i 

vissa fall taxeringar av iikta makar som är bosatta i olika liin. (Se också 67 * 
och 105 * 2 mom. taxeringslagcn.) Mellankommunala skatterätten prövar 

också mal enligt andra författningar pil skatteomrf1det, se t. ex. 4 Ol'h 7 §§ 

förordningen (1933:395) om ersiittningsskatt (4 och 7 §§ ändrade senast 

1979:1711). 4 *lagen (1951:763) om beriikning av statlig inkomstskatt för 

ackumulerad inkomst ( 4 § iinclrad senast 1979: 173) och 12 ~lagen ( 1978:970) 

om uppskov med beskattning av realisationsvinst ( 12 § ändrad 1979: 187). · 

Domstolen har sill kansli i riksskatteverket. Rätten sammanträder på den 

ort där den har sitt kansli. Nlir det föreligger särskilda sbl. fär rätten 

sammantriida pii någon annan ort (2 * lagen om mellankommunal skatte

riitt). I mellankommunala skatterätten finns en eller flera ordförande som 

förordnas av regeringen för en viss tid. Den som förordnas· till ordförande 

skall vara lagfaren (3 §). Föreskrifterna i lagen om allmänna förvaltnings

domstolar ang<lcndc domförhet i länsrätterna samt om omröstning, behörig~ 
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het och domared är tillämpliga i mellankommunala skatterätten ( 4 § ). 

mellankommunala skatterätten finns nämndemän som förordnas av rege

ringen. Till nämndemän för utses endast myndiga svenska medborgare som 

inte har fyllt 70 k I övrigt tillämpas beträffande behörighet och skyldighet 

att vara niimndeman bestämmelser i lagen om allmänna förvaltningsdom

stolar angående niimndemiin i liinsriitterna (5 §). 

Förfarandet i mellankommunala skatterätten regleras i förvaltningspro

cesslagen. 

2.2 Tidigare förslag och beslut beträffande mellankommunala skatterätten 

Till grund för länsrättsreformen låg länsdomstolskommittens betänkande 

(SOU 1977:80) Länsdomstolarna. I betänkandet anförde kommitten att 

samma principiella skiil som talade för att länsdomstolarna skulle brytas ut 

från länsstyrelserna kunde åberopas för en utbrytning av mellankommunala 

skatterätten. Kornmitten föreslog att domstolen skulle brytas ut från 

riksskatteverket och administrativt inordnas i länsrätten i Stockholms län 

(prop. 1977/78: 170 s. 100). Kommittens förslag att mellankommunala 

skatterätten skulle brytas ut från riksskatteverket tillstyrktes av detta verk 

och de andra rernissinstanser som yttrade sig i frågan. Några rcrnissinstanser 

ifrågasatte emellertid om mellankommunala skatterätten borde inordnas i 

länsrätten i Stockholms län. Riksskatteverket framhöll bl. a. att det i mål hos 

mellankommunala skatterätten förekommer intressekonflikter mellan kom

muner. Vidare tillämpas en del särskilda arbetsrutiner vid domstolen. För 

det fall att mellankommunala skatterätten skulle knytas till länsrätten i 

Stockholms län ansåg verket att domstolens kansli borde bilda en avdelning 

som skulle vara fristående i förhållande till länsrätten i övrigt. 

I 1978 års principproposition om fristående länsdornstolar uttalade 

föredragande statsrådet att han biträdde förslaget att mellankommunala 

skatterätten skulle brytas ut från riksskatteverket (prop. 1977178: 170 s. 20). 

Han anförde vidare att han anslöt sig till kommittens uppfattning att 

organisatoriska synpunkter talade för en administrativ samordning mellan 

länsrätten i Stockholms län och mellankommunala skatterätten. Med hänsyn 

till bl. a. vad riksskatteverket hade anfört borde emellertid denna fråga 

övervägas ytterligare. 

Frågan om mellankommunala skatterätten behandlades sedan i 1979 års 

budgetproposition. Dåvarande chefen för justitiedepartementet uttalade 

därvid (prop. 1978/79: 100 bil. 5 s. 78) att han efter gemensam beredning med 

dåvarande chefen för budgetdepartementet hade funnit att riksdagens beslut 

om utbrytning av mellankommunala skatteriitten från riksskattcverket inte 

borde verkställas i väntan på ställningstagandena till fö~slagen i företags

skatteberedningens betänkande (SOU 1977:86) Beskattning av företag. 

I enlighet med de nu återgivna uttalandena föreslogs i 1979 års proposition 

angående genomförandet av länsrättsreformen inte någ~m ändring i den 
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mellankommunala skatterättens ställning (prop. 1978179:86 s. 29). Riksd<i

gen beslöt i enlighet med förslaget. 

I arets budgetproposition anför chefen för justitiedepartementet att han . 

efter samråd med chefen för budgetdepartementet har funnit att beredning

en inom regeringskansliet av företagsskattebcredningens ·förslag inte längre 

hindrar att principbeslutet om mellankommunala skatteratten verkställs 

(prop. 1980/81:100 bil. 5 s. 62). Övervägande skäl talar enligt föredragande 

statsrådet för att mellankommunala skatterätten blir en självständig myn

dighet som använder viss utrustning och vissa tjänster gemensamt med 

Hinsriitten i Stockholms. län: Vidare anförs att mellankommunala skatterät

ten bör ges ställning av en allmän förvaltningsdomstol. Den kommer därmed 

att falla under justitiedepartementets ansvarsområde, och domstolsverket 

blir central förvaltningsmyndighet för domstolen. 

2.3 Behovet av lagstiftning 

Ställningstagandena i fråga om mellankömmunala skatterätten innehilr att 

regleringen av mellankommunala skatterilttens organisation ·m. m. bör 

finnas i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Den från lagteknisk 

synpunkt lämpligaste lösningen t()rde vara att huvuddelen av bestämmelser

na i lagen om mellankommunal skatterätt flyttas över till lagen om allmänna 

förvaltningsdomstolar och där upptas under en särskild rubrik i iikhet m'ed 

vad som nu gäller i fråga om regeringsrätten, kammarrätterna och 

länsrätterna. I lagens första paragraf. som anger vilka de allmänna 

förvaltningsdomstolarna ärm. m., b.ör både liinsrättcrna och inellankommu

nala skatteriitten nämnas som allmänna förvaltningsdomstolar närmast 

under kammarrätterna. Vidare hör där anges att mellankommunala skatte

rätten har sitt säte i Stockholm. Om bestiimmelserna om mellankommunala 

skatteriitten tas in i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, blir de 

gemensamma bestämmelserna i den lagen automatiskt tillämpliga också på 

denna domstol. Någon motsvarighet till 2 § lagen om mellankommunal· 

skatterätt behövs därt'ör inte. Detsamma gäller i fråga om hänvisningarna i 

4 ~ till 22 och 24 §§ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. 

De andra lagar i vilka mellankommunala skatterätten niimns behöver inte 

ändras med anledning av reformen. I 5 b § rättshjälpslagen (1972:429. 

omtryckt 1979:240) bör dock en redaktionell ändring göras. 

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1981. 

2.4 Mellankommunala skatterättens organisation 

Redan i detta sammanhang vill jag efter.· samråd med chefen för 

justitiedepartementet något beröra frågan om meilank(~mmunala skatterät

ten~ organisation. 

F. n. finns två ordförande förordnade i mellankomrinmala skatterätten. · 

: ~. 
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En av dessa är en pensionerad länsrättslagman. Den andre fullgör uppdraget 

vid sidan av sin tjänst som länsriittslagman. Tillsammans ägnar de två 

ordförandena ca tv{1 tredjedels årsarbetskraft {it göromålen i domstolen. 

Systemet med ordförande som fullgör uppdraget som en bisyssla har 

fungerat väl. Det finns därför inte någon anledning att i detta sammanhang 

göra någon ändring i det. Bl. a. med hänsyn till svarighetsgraden på målen i 

domstolen är det angeläget att den som förordnas till ordförande även i 

fortsättningen har erfarenhet som ordinarie domare i en allmän förvaltnings

domstol. 

Vid mellankommunala skatterättens kansli tjänstgör f. n. en kanslichef. 

nio handläggare och sex kontorister. Samtliga ägnar hela sin arbetstid f1t 

göromålen i domstolen men är f. n. anställda i riksskatteverket. Handl[ig

garna bereder och föredrar malen. Några handläggare har också förordnan

de att handlägga mål som avses i 18 § lagen om allmänna förvaltningsdom

stolar. Bland handläggarna finns kammarriittsfiskaler och kammarrättsasses

sorer som är tjänstlediga från kammarrätterna. Utbrytningen av mellankom

munala skatterätten bör i princip inte föranleda någon annan organisatorisk 

ändring än att tjänstemännen anställs direkt i mellankommunala skatteriit

ten. 

Helt nyligen har länsrätten i Stockholms län flyttat till nya lokaler på 

Södermalm i Stockholm. I anslutning till dessa lokaler finns utrymmen även 

för mellankommunala skatterätten. Som framgått avses mellankommunala 

skatterätten använda viss utrustning och ha vissa tjänster gemensamt med 

länsrätten, bl. a. expeditionsvakter, telefonväxel. bibliotek och förhand

lingsutrymmen. 

Medel för mellankommunala skatterättens verksamhet har beräknats i 

budgetpropositionen för budgetåret 1981182 (prop. 1980/81:100 bil. 5 s. 62) 

under anslaget D.3. Allmänna förvaltningsdomstolarna. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

upprättats förslag till 

I. lag om ändring i lagen (1971 :289) om allmänna förvaltningsdomsto

lar. 

2. lag om upphävande av lagen (1979: 168) om mellankommunal skatte

rätt, 

3. lag om ändring i rättshjälpslagcn (1972:429). 

Förslagen bör fogas till regcringsprotokollet i detta ärende som bilaga1
• 

1 Bilagan har uteslutits här. Förslagen är likalydande med dem som är fogade till 
propositionen. 

.... 



Prop. 1980/81:143 10 

4 Hemställan 

Jag hemställer att lagrftdcts yttrande inhämtas över förslagen. 

S Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1981-02-23 

11 

Närvarande: f. d. justitierådet Petren. regeringsrådet Hilding, justitierådet 

Vängby. 

Enligt lagrådet den 20 februari 1981 tillhandakommet utdrag av protokoll 

vid regeringssammanträde elen 19 februari 1981 har regeringen på hemställan 

av statsrådet Petri beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomsto

lar. 

2. lag om upphävande av lagen (1979: 168) om mellankommunal skatte

rätt. 

3. lag om ändring i rättshjiilpslagen (1972:429). 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Göran 

Regn er. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Lagförslagen liimnas utan erinran. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

12 

vid regcringssammanträde 

1981-03-12 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsddcn Ullsten. 

Bohman. Wikström. Friggeho, Mogård. Dahlgrcn, Åsling. Söder, Krön

mark, Burenstam Lindcr, Johansson, Wirten, Holm, Andersson, Boo, 

Winberg, Adelsohn, Danell, Petri, Eliasson 

Föredragande: statsrådet Petri 

Proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar, m. m. (mellankommunala skatte
rätten) 

Fiircdraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

1. lag om iindring i lagen (1971 :289) om allmänna förvaltningsdomsto

lar. 

2. lag om upphävande av lagen (1979: 168) om mellankommunal skatte

rätt, 

3. lag om iindring i riittshjiilpslagen (1972:429). 

Fiiredraganden upplyser att lagritdet har lämnat lagförslagen utan erinran 

och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

dels att anta förslagen. 

dels att godkänna de riktlinjer för mellankommunala skatterättens 

organisation som har angetts i remissprotokollet. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar att 

genom proposition föresl[i riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 

1 Beslut Pm lagrtldsrcmiss fattat vid rcgcringssammantriidc den 19 fchruari 1981. 

GOTAll. Swckholm 1981 


