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Prop. 1980/81 : 7o 

om följdlagstiftning på skatteområdet med anledning a\ den n~·a 
sekretesslagen m. m.; 

beslutad den l!J oktober 198(1, 

Regeringen föresl{tr riksdagen att antaga de förslag s11m har upptagits i 

bifogade utdrag av rcgeringsprntokoll. 

P:'1 regeringens viignar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

ROLF WIRTEN 

Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen liiggs fram förslag till vissa följdiindringar p{1 skatteomr<°1-

det med anledning av ckn nya sekretesslagen. 

Förslagen innebiir i huvudsak att de nuvarande reglcnia i skattelagstift

ningen om sekretess och uppgiftsutbyte inom skattefiirvaltningcn och mellan 

skattemyndigheterna och andra myndigheter anpassas till den nya sekretess

lagen. Det förcsl{1s bl. a. att nuvarande detaljerade föreskrifter om vilka 

tjffilstemiin ino1i1 skattefiirvaltningt'll som för ta dd av dckhmitio1i"cr slopas 

och ersiitts med bestiimmdscr om skyldighet att liimna ut uppgifter i st1dana 

handlingar till andra skattemyndigheter om det behiivs fiir kontrollvcrksam

heten. 

De nya bcstiimmelserna fiircsli\s triida i kraft sam~idigt med den nva 

sekretesslagen. dvs. den I januari 19~1. 
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I Förslag till :,_;::_.; .. 1•::·'" ·:• 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

l-liirigenom föreskrivs i fdtga 0111 taxering~lag~n ( 1956:(123) 1 

dels att 51H 4 1110111.c sk<dt'llpj)hiir;i';1it i\,ii1i,\.; ·' '·, .... 

dels att 46 ~och 50 ~ 1-3 1110111. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse 

För taxering erf ordc1:1ig'. de1111a 

lag icke siirskilt 0111fön11iild handling 

eller uppgiji skall. då stl begiircs för 

taxeri11gsko11troll. tilllw11dahållas 111' 

statligt eller ko1111111111alt n'rk, 11ll111ii11 

inrii1111i11g eller överfönny11dare. 

Vad 1111 sagts gäller ej hmidli11g. 

S0/11 l/l'Ses i 1-4 **samt 31 och 33 ~* 
lagen drn 28 111aj 1937 0111 inskränk

ningar i rii11e11 atr 11theko111111a all-

111ii11na handlingar oci1 som ej 11ul 

11tlii1111ws till c111·ar. 

lir handling. som aFscs i första 

stycket. eljes/ säda11 art dc11 ci1ligt vad 

diiro111 iir stadgat ej 111å 111lii111nas rill 
envar. eller är uppgiji. so111 där siigs. 

m· beskaffrnhet au 0111f(11ras m· 1ys1-

nadsplik1. 111å ha11dli11gc11 eller 11pp
gifie11 tillhandahållas alle11as1 efrer 

frm11sräll11i11g m· ska11echef Finnes 

Fid pröv11i11g av såd1111 fra111.~tiill11i11g 

art ha11dli11gcns eller 11ppgUic11.1· rill

lrnnda/1111/ande skulle, för det all111ii11-

na eller med hii11sv11 till enskilds 

befogade intressen. lii11da till synner

ligt men. 111å framstiill11ingm lämnas 

lllan bifall. 

Ejier 1111siik1111 m· sk111tcchef 111å 

regeringen förordna, all ha11dli11g 

eller uppgiji skall tilllw11da/11/llas 

ho110111 utan hinder al' vad som 

stlldf!,llS i andra och tredje strcke11a. 

Fiireslagrn l_vdelse 

-I 1h;n11a lag inre· siirskilt a11g11·1111 

ha11dli11gc1r som hehör.~ ji'i1: tll.rei"i11g 

skall på hegiira11 för taxcri11gsko11-

troll ril/lumdahållas ar 111_rnt!ighercr 

och all111ä1111a i11riitt11ingar. 

Uppgiftsskyldighc1 enligt Jiirsia 

· stycket föreligger dock inte i j/·iiga 0111 

ha11dli11gar som i1111chållcr 1111pgif1cr 

för Filka sekrcrcss giiller 1illfölid m· 2 
kap. I eller 2 ~ eller 3 kap. I .~ 

sekretesslagrn ( /')80:100) ellc·r · c11 

bestii111111clsc till 1·ilkc11 hii111·i.rn.1· i 

någon av de nii111nda paragmfcnw. 

Oni'en ha11dli11g i11nC'lul/ler 11pegif~ 

ter för vilka sekretess giiller rnligt 
11ågo11 m111a11 bestii111111e/.I'(' i sek rc-

1c.1·slagen. föreligger uppgi_fisskrldig

het enligt fiirsta .\'/ycket e11da.1·1 0111 

fra111stiillninge11 görs al' skaltcchefrn. 

Om el/ 11tlii1111111111fr skulle 111e1~fiir11 

.5ynnl'rlig111ien fö1; något all111ä111 eller 

c11skil1 intresse. föreligger U/>/>gi.fls

skyldighet endas1 0111 regeringen ptl 

ansökan av sk1111echef en beslutar all 

ha11dli11ge11 skall lä1111111s 111. Hcstä111-

111elsema i de/la stycke tillämpas ock

så på en sådan handling hos e11 

all111ii11 i11rii1111i11g so111 innehåller 

uppgifier so111 diir 0111fa11as 111· t1·sr-

11adsplikt. 

I Lagen omtryckt 1'171:.\'19. Senaste lyddsc av lagens rubrik 1974:773. 

2 Senasll" lydelse 1 '.J7K:354. 

3 Senaste lvdebc 1974:773. 
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N11\'(/ra11de lydelse 

I 111 0111. -1 Granskning ar .1jiiil'cle

klaru1io11a filr 1·crks1iillas rncla.1·1 ar 

1jii11s1e111an. som w/i"ir se/tian 

granskning rnligl clen11c1 lag clfa som 

t11111ars l//1)rar raxcrings- eller skarrc

ko111roll. 

ord.fi'irande i raxcringsnii11111d. 

de leclwnöler i raxcring.rnii11111cl. 

SO/Il c/iirlil/ 11/.\CS {{\' niimnc/en. Sil/Il/ 

dm11.1·1of. so111 har all bcdiima innc

hiillc1 i .1jii!i·clcklarario11. 

Annan /edw1101 i 1c1.rering.rnii11111cl 

iin so111 ai·ses i fiirsla .wrckcl .fllr vid 

11ii11111clcns sa111111c1n1riiden laga del ar 

i/ek lc1ra1ion i den 0111fi11111ing so111 

bchiil·s fiir 1a.rainge11. 

Sakkunnig 111å grc111ska .1jiilrdekla

ra1ion. jiir rc1r.1· hchandling hans hi-

1riidc pc/kallas. 

Tiii11s1c111an som c/\'.l'CS i 13 .~ .fclr 

wga del ar dcklarcuion i den 0111.f1111-

11ing. so111 bchiii·s fiir arhcrc1s 111fii

m11dc. 

Nir i11nelullle1 i siiilrdeklara1io11 

1111} icke i110111 w.rcringsn"i11111cl !t'i111-
11as riclc1re rcclogiirclse iin so111 

crfiirclras .får 1a.reringc11 .. \jiil\'llckla

rlllion 1111/ icke i111agas i 1axai11gs-

11ii11111ds prolokoll i ridare mån iin 

so111 01111clgii11gligen c·rfiJrt!ras. 
Sjiilrdcklara1io11 skall 1i/llu111da

hällas de m_rndighe!cr. vilka i och jör 

sin 1·aksw11hc1 hiira ahålla del diir-

ll\' . 

. \jiiil'clcklcmuion må. pci siill rege

ringen förordnar. fiir s1mis1isk brnr

he111ing 11rlii111nas Till elen iimhc1.m1yn

dighe1 ella 1jii11.1N11w11. t/1 rilkm 

regeringen llfJ/7(/ragcr wf'öra11dC1 cl\" 

4 S.:nast~ lydl'is.: llJ7~:31h. 

I' l?iksdugc11 /<JS(}.·8/. I sa111/ . .\'r 711 

Fiires/agc11 lydelse 

I 111 o 111 . Uppgificr i .1jä/i-dcklara-

1io11cr skall pcl begiira11 lii1111ws 111 1ill 

clc ml'nc/ighcler som har all llliii·a 

1c1.rcrings- ef{a sk1111ckomroll 0111 dc1 

hchiir.1 .fi'ir kon1rolil'aksa111he1en. 

/)Cfsc111111w giilla bc1riif}i111cle 11/lfl.l{U~ 

ler i andra handfingar so111 c11lig1 

bcs1ii111111elscma i den11c1 lag har 

a1·lii11111a1s lifl /cclning .fi"ir Taxering 

c{{cr uppriillals eller fiir granskning 

0111hii11der!11/f,ils a1· rn myndighel i·icl 

len c ri ngsk 0111n1! I. 

Frcigll 0111 111lä1111u111dc ai· 11p1>giftt'I" 

som m·ses i förs/Cl slyckt'I 1ill c11 

111wulighc1 för su11is1isk bearhelning 

skall priil·as m· rcgt'fi11gcn. 0111 ej 

a1111C11 fiiljer m· hesrii111111elser u111 
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Nurnrande lydelse Föreslagen· lydelse 

si/dan bearhe111ing. uppgijisskyldighct i annan lag eller i 

Den som hc1r alt 11tfi)ra talan fi'ir ji'irordning. 

he.1'\'iirsberiittigad kommun i fråga 

om 1·is.1· skattskyldig.i· 1axering äger 

tc1ga del c11· sjiih·dcklara1ion, som 

skolat ligga till grund J'iir taxering-

en. 

Dil bes1·iir anji'irts, skall sjiill'de

klaflltion, so111 har m·s(·ende å tax

eringen i frtlga. hiliiggc1s be.1Tiirs

handli11gc1ma, 1/iir ej 1"id delgi1•ning 

111ed 111cnighet sådant anses l'llfll för 

målets utredning obehiil'ligt. I /a11d

li11g11ma skola rid .fårcko111111a11de 

dl'lgir11i11gar in11csl11ws i Ji'irseglat 

konrolut. l'ilket skall förses med 

påskrift 0111 innchälfrt och i ohr11tct 

skick tillställas den jårklaringsskyldi

ge eller 111111m1 l'edcrl>örwu/c. 

I ii1·rigt mil själl'(lcklarntion, diir e; 

annm fiiljer m· st11dg11nde i allmän 

lag, icke 1·afll för 11tigon 1illgiinglig, 

1111111 all den, som tll'gi1·it t!ckfamtio-

11c11. lämnat skrUtligt 111cdgirn11dc 

diirtill. 

2 111 om.' Sjiil\'deklarationer 

skola förYaras hos liinsstyrclsen. diir 

ej lknna förordnar nm förvaring hos 

lokal skattemyndighet. Sedan sex <ir 

flirflutit efter taxeringsi1rets utgimg. 

skola dcklarationema förstöras. där 

ej regeringen w11wrl1111da foreskri

no: r. 

J mo m . Vad 01·a11 i denna ;>ara

grn( iir sagt 0111 siä!l'deklaration giil

lcr i tillii11111liga delar ii1·1•n hclriiffim

de andra uppgifter, 1·ilka m·lii11111ats 

till ledning 1·id taxering. 1'il'cnso111 m· 

111yndighct 1·id ta.rt!ringskolllmll upl'-

'Senaste lydelse I '174: 77.'. 

Uppgificr som avses i 43 * I 111om. 

fär utan hinder m· hestä111111clscm11 

0111 sekrclcss lämnas till de111, frän 

1·ilka wdel11i11g eller rii/l/a har crlllll
lits och till 111· dem anlitade 111cdhjiil

parc. 

2 111 om. Sjiilvdcklarationn och 

andrn handlingar som m·ses i I 1110111, 

skall förvaras hos liinsstyrclsen. 0111 

ime denna förordnar om förvaring 

hos lokal skattemyndighet. Sedan 

sex :'tr har förflutit efter taxerings

[irets utg{mg. skall handlingama för

störas om illlc regeringen föreskriver 

11/lll!lt. 
J mo m . Uppgificr som m·scs i 

I mom. jiir tilllwndaluilla.1· myndig

hel i fi-iimmande siat med 1·ilkrn 

S1·erigc har rriijji11 iil·crc11.1ko1111nelse 

om handriickning i skatteiircndcn. 
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Nu\'(/randc lydelse 

riitwdc handlingar: dock 1n1/ uppgif

ter enligt ../3 .~ I mu111. l'llra tillgiing/i
ga iircn för dem . .fi·tln i·ilka utdelning 

eller ränta crluillits. samt m· dem 

anlitade medhjälpare. 

Fiircslagcn lvdelse 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 19~ I. 



Prop. 1980/81:70 

2 F<irslag till 
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) 

Hiirigcrwm föreskrivs i fråga om fastighelslaxcringslagcn ( 1979: 11521 

dels att 18 kap. 17-21 och 29 ~~skall upphiira all giilla. 

dels att 18 kap. 13 och 16 ~~ skall ha nedan angivna lyddsc. 

N11rnra11c/c lrc/cls<' Fiireslage11 lrddse 

18 kap. 

l.H 
Fi!r 1a.reri11g o/orc/crlig. i denna 

lag inte siirskil111ä1111ul !ra11dli11g eller 

uppgift skall. 11iir del hegiir.1· fi"jr 

taxeri11gsko111roll. 1illlrw1dalrc1/las ar 

statligt eller k11111111111111/t i·crk. 11ll111ii11 

inriitt11ing eller <'j\'l'lfiinnrnclare. 

'lad 1111 !rar sagt.~ giill<'I' ej h1111dli11g. 

som m'.l'I'.\' i 1-4 {~ samt 31 och 33 ~.~ 

lagen ( 1937:249) 0111 i11skrii11k11i11g11r 

i rii11e11 111t 11tbek011111111 allmii11m1 

lra11dli11gar oclr som ej .filr 111/ii11111as 

till Cl/\'Clf. 

Ar lrc111dli11g. som Cl\'.l'l'S i .fi'irs/cl 

stycket, eljcs1 .wida11 at1 de11 e11/ig1 rnd 

därom 1/r stadga/ ci .filr 111/ii11111a.1· 1i/I 

e11\'ar, eller iir llJJ/>gift. som diir siigs. 

av bcskc1tfi:11/ret att 0111.fi11tas ai· 1rst-

1111dsplikt, Jilr lt1111dli11ge11 cllC'r llfifl· 

giften tilllw11d11/ul/!as allma.1·1 eficr 

fmmstiill11i11g m· .1ka11ccltef 

Finnes i·id prii\·11i11g m· sclclwr 

framstiill11i11g att lra11dli11ge11.1· ella 

uppgiftens tillhcurdalrä/la11de skulle. 

för det all111ii111w dlcr med ltii11sy11 1i/I 

cnskilcls hcjiJgacfr i111rcsse11. /iil/{la till 

synnerligt 111c11, filr jiwns1iill11i11ge11 

/ii11111as lltlln hifa//. 

Fjier ansiikan ai· skmtfflrcf ji)r 

regeringen fiirorc/na. alf lr1111dli11g 

eller uppgiji skall 1i!llr11nclalulllas 

lro110111 lltan !rim/er ai· 1·11cl som 

stadgas i andra och tredje strckena. 

/fr.1·tii111111dl'l'J"l/a i../(! .1' IC1Xl'l"i11g1/11-

gm (!95(J:(i23 J giillcr i 1illii11111liga 

clc!C1r i .fi·tlg11 0111 taxeringsknntroll 

enligt de1111a lag. 
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N111·arm11/e lydelse Föreslagen lydelse 

16 ~ 

Granskning m· fast(r;hetsdcklara- Bestii111111e/sema i 50 .li I 1110111. rax-

tioncr och uppgifter. som liimnars till eringslage11 (1956:623 J gäller i ri/1-

/edning 1·id fasrigherstaxeri11g. får ii111p/iga delar i fråga 0111 uppgifter i 

1·('rkstiillas e11das1 av 

rjii11stc111a11. som wför gm11skni11g 

enligt denna lag eller som 11n1111r.1· 

ur<'irnr taxerings- eller skarrekon

trnll. 

ordförande, ledamiiter och s11pple

a11ter i ji1sriglzersra.reri11g.sm/11111d. 

ko11s11/rnr för fastighetstaxering, 

rjii11stema11 so111 111· starens /anr-

111iireri1·erk heordrats bitriida arbC'ts

grupp enligt 19 kap. 2 * samr 
domstol, som skall bedöma inne-

hålfc't i .fi-1stighersdck/aration. 

Tjänsteman. so111 m·se.1· i 17 kap. 

15 * tredje srrcker. får ra del m· 
./(1s1iglietsdek/11mrio11 i den 0111fat1-

11i11g so111 /1eluh·sför arherers 11rjiir1111-

de. 

Sakkunnig .får granska .fi1srighC1s

deklaratio11, för rnrs /Jehand/i11g 

hans biträdt' påkallas. 

ji1srighersdeklararioncr och andra 

handli11gar, so111 enligt hestiim111el

sem11 i denna lag har al'!ii11111ats till 

ledning för j(1srighet.l'ta.rcri11g eller 

11ppriittars eller för granskni11g 0111-

hiindcrtagits m· en 111y11dighet 1·id 

raxeringskontro//. 

Bestii111111e/.1·ema i 50 .~ 2 1110111. 111.r

eringslagen tilliimpas pli ha11dli11gar 

som m·se.1· i första stycket. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1981. 

I*'' l?iksd11ge11 19811181. I sam/. Nr 70 
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3 Fiirslag till 

Lag om ändring i u11phiirdslagen ( 1953:2721 

Hiirigenom föreskrivs att 73 ~ upphiirdslagen ( 1953:272) 1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111·an111de lydelse 

Tjiinste111w1 hos lokal skattonrn

dighet. liinsstrrdl'I' eller riksskatte-

1·crket, /eda111iirer i 1 ·crkcts sr_1·1:d.H' 

eller nii11111clc'r. at· l'l'l'ket anlitad sak

kunnig sa111t. 111ecl iak11agc111cle a1· 

hes1<'i1n111elsenw i 50 .~ / 1110111. jiirsta, 

andra. tredje och jjiirde strckena 

wxeringslagen I 1956:623 ), 1axaings

nii111nd och liinsriitt iiga /liga del a1· 

preli111i11iir .1jäh·dcklaration eller C111-

nc111 11ppgi/i eller handling . .10111 har 

c1l'lii1111w1.1· ella rilllwnclc1/1e1llir.1· enligt 

he.1·1ii111111clscr i denna lag. Sjiill'de

klaratiun, 11ppgili eller handling som 

har sagts nyss skall också tilllwnda

hållas andra myndigheter iin de• fömt 

nii111nda, 0111 dessa i och fiir sin 

1·crk.la111het höra erhålla del diirc11-. 

Den, .10111 äger taga del al' .1jäfrdc

klaratio11, 11ppgifi eller handling. so111 

sägs i .fiirstll stycket filr, i den män scl 

erfimira.1· fi'ir .fiillgörwulc a1· rnd 

l'edcrhörwule jiimlikt drnna illg ålig

ger, ocksci taga del m· .1jiilnlcklara

tion eller an1wn 11ppgifi eller handling 

so111 har t11·läm11ats till ledning l'id 

årlig taxering . 

. ~jiifrdcklaration. 11ppgiji eller 

FiireslC1gm lnld1e 

· Bestii111111<'i.1·er1w i 50 ~ I och J 

1110111. tuxaings/agm I fCJ5fi:fi23 ! giil

/er i 1i/lii11111!(1!,a cldur i fi·iigu 0111 

llJ!f'gificr i preli111iniir<1 sfiih·,/cklara

tio11aoc'/1 undra /111nclli11g11r, so111 har 

t11'1ii11111e11s eller 1ill/11111da/111llits enligt 

he.1·1ii111111elsema i t!c1111a lag ella 

11ppriittats eller fiir gm11s/.:.11ing 11111-

hiindcrtagits al' en llffntlighet 1·id 

skC1ttcko11tr1J/I. 

Ha11dlingC1r so111 al'\e.1· i fi\rst;t 

handling so111 sägs första stvcket stvcket skall förvaras under samma 

skall förvaras under samma tid som tid smn motsvarandl' sJiifrc/('/.:.lc1m1io-

motsvarancle .1jiifrdeklarn1io11 vid {tr- Il('/' vid i1rlig taxering. 

lig taxering. 

Vad i 50 ~ I 1110111. fl'llll<'. sjunde, 

1 Lagen nmtrvckl 1972:75. Senast.: lyddse a\' lagL·ns ruhrik l'.17-1:771. 

2 St:nastc lnklst: 1979: 174. 
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Nuv11rande lydelse 

nionde och tionde styckena sa111t 3 

och 4 1110111. taxcri11gs/age11 stadgas 
hetrciffwule sjiili·deklaration, uppgift 

<'i/er handling som har a1'/ii111nats till 

ledning i·id taxering. skall i tillii111pli

ga dc/11r giilla ii1·c11 i fri/g11 0111 sjiilv

deklamtio11. 11ppgiji eller handling 

so111 11v.1·es i först11 stycket. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag triider i kraft den januari 1981. 

y 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs att 25 * lagl'.n ( 1958:295) 1 om sjömansskatt skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N11varande lydelse Förcslagm lydelse 

25 *~ 
Ledamr)ter av sjö111ansskaue

nämnden, tjänsteman hos riksskaue-

1·erket, sakk1111nig, som biträder 

nämnden eller verket, samt taxerings

nämnd och länsriitt äga taga del av 

ansökan 0111 jiimkning a1· .1jö111a11s

skatt eller annan handling. som 

m·lä111nats eller tillhandahdllits enligt 

denna lag. 

Handling. som nyss sagts. skall 

jiimviil til!lwndalulllas annan tjänste-

111an iin förut nämnts, därest denne i 

och för sin l>ef artning bör erhålla del 

därav. 

Den som äger taga del av ansökan 

eller annan handling, varom i första 

stycket sägs. må. i den 111ån så erford

ras för fullgörande "" vad vederbö
rande jämlikt denna lag åligger, jiim

l'äl taga del av ~jiilvdeklaration eller 

annan handling, som al'liimnat.1· till 
ledning vid årlig taxering, eller som 

m'/iimnats till ledning för 11pphörd {Il' 

skall enligt 11ppl1ördslagcn. 

Vad i 50 ~ I mom. femte, sjunde, Bcstä111111elsema i 50 * I och 3 
nionde och tionde styckena samt 3 · 1110111. taxeringslagen ( 1956:623) giil-

mom. taxeringslagcn stadgas beträf

fande 5jälvdek/aration, uppgiji eller 

handling .1·m11 avlämnats till ledning 

vid taxering skall i tillämpliga delar 

gälla ii1·en i fråga om ansökan om 

jämkning av sjömansskatt eller 

annan handling, som avlämnats eller 

ler i tilliimpliga delar i fr{1ga om 

uppgifter i ansökningar om jiimkning 

av sjömansskatt och andra h1111dli11g

ar som har avliimnats eller tillhanda

hållits enligt bestii111111elserna i denna 

lag eller upprältats eller för gransk

ning omhändertagits{/\' en myndighet 

I Lagen omtryckt 1970:933. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:777. 
2 Senaste lydelse J 979: 176. 
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Nuvarande lydelse 

tillhandahiillits enligt denna lag. 

Utan hinder avflirsta-tredje strck

cna för uppgift liimnas om sjömans 

beskattningsbara inkomst enligt 

denna lag. om den på inkomsten 

erlagda s.iiimansskatten samt om den 

tid inkomsten avser. 

Il 

Föreslagen lydelse 

l'id ska11eko11trol/. 

Uppgift om rn sjömans beskatt

ningsbara inkomst enligt denna lag. 

om den på inkomsten. erlagda sjö

mansskatten samt om den tid 

inkomsten avser fi'ir liimnas 111 till 

enskilda utan hinder av hestä111111el

scma 0111 sekretess. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1981. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om 
mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1968:430) 1 om merviirdeskatt i den 

lydelse lagen erhållit genom lagen ( 1979:304) om ändring i nyssniimnda 

lag 

dels att 4. 5 a och 25 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att rubriken närmast före 65 *skall lyda "Vite". 

Nuvarande lydelse 

Skattskyldighet inträder när vara 

levereras. tjänst tillhandahålls eller 

uttag sker. Erhålls dessförinnan 

vederlag helt eller delvis för bestiilld 

vara eller tjiinst inträder skattskyl

dighet för vederlaget när det inflyter 

kontant eller på annat sätt kommer 

den skattskyldige till godo. Vid upp

låtelse av avverkningsrätt till skog 

inträder skattskyldighet. i de fall 

som avses i punkt I fjortonde stycket 

av anvisningarna till 41 * kommunal

skattelagen (1928:370). när betal

ning tas emot. 

Rcdovisningsskyldighet intriider 

när affärshändelse. genom vilken 

skattskyldighet har inträtt. enligt 

god redovisningssed bokförs eller 

borde ha bokförts. om ej annat följer 

av andra-fjärde styckena eller av 

5 b *. Är den skattskyldige ej bokfö

ringsskyldig enligt bokföringslagen 

( 1976: 125) eller ej skyldig att föra 

riikenskaper enligt jordbrukshokfii

ringslagen (1951:793) inträder dock 

redovisningsskyldighet när skatt

skyldighet intriider enligt 4 *· 

I Lagen omtryckt 1979:304. 

Föreslagen lydelse 

Skattskyldighet intriicler niir vara 

levereras. tjiinst tillhandahålls eller 

uttag sker. Erhålls dessförinnan 

vederlag helt eller delvis för bestiilld 

vara eller tjänst intriider skattskyl

dighet för vederlaget niir det inflyter 

kontant eller på annat siitt kommer 

den skattskyldige till godo. Vid upp

låtelse av avverkningsriitt till skog 

intriider skattskyldighet. i de fall 

som avses i punkt 1 sJiittc stycket av 

anvisningarna till 41 ~ kommunal

skattelagen (1928:370). niir betal

ning tas emot. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Redovisningsskyldighet intriider 

niir affärshändelse. genom vilken 

skattskyldighet har intriitt. enligt 

god recto'visningssed bokförs eller 

borde ha bokförts. om ej annat följer 

av andra-fjärde styckena eller av 

5 b *. Är den skattskyldige 1wke11 

bokföringsskyldig enligt bokförings

lagen ( 1976: 125) eller skyldig att 

föra riikenskaper .:nligt jordhruks

bokföringslagen ( 1979: 141 J intriider 

dock redovisningsskyldighet niir 

skattskyldighet intriider enligt -i*. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid kreditförsiiljning ml·d fiirbchfill nm ;itcrtagandcriitt for rt:dll\'isnings

skyldighctl!n anstii till (kss betalning inflyter fri1n kiiparen. Om fordringen 

diskonteras eller överl<lts utan samband med i·iverli1telsc av verksamheten 

eller del diirav intriider dock redovisningsskyldighet vid diskonteringen eller 

ihTrlE1telsen. I fr{1ga om annat tillhandahitllande mot kredit kan liinsstyrel

scn, niir principerna fiir den skattskylcligcs bnkfi.irin!! föranleckr det. medge 

att rcdovisningsskyldighcten intriider först ,·id bcskattningsitrl'ts ut!,!itng._ 

dock senast niir betalning inflyter eller fordringen disknnteras eller 

övcrliits. 

Uinsstyrclscn for. niir siirskilda skiil föreligger. medge att ,-ad som siigs i 

andra stycket om redovisningsskyldighetcns intriidc vid krcditfiirsiiljning 

med fi.irbeh{ill om {1tcrtaganderiitt skall tilliimpas tilb ,·idare av viss 

skattskyldig iivcn i annat fall. 

Försiitts skattskyldi!,! i konkurs intriider rcdovisnin!!sskyldighd fiir kon

kursgiildeniircn för alla affiirshiindclser för vilka skattsk~·ldi!,!hct men ~·.i 

rcdovisningsskyldighet har intriitt före konkursutbrnttct. Den som iivcrtar 

skattskyldigs verksamhet eller del diirav iir redovisningsskyldig för atliirs

hiindelse som intriitlar dtl'I' övertagandet. i den 111;'111 rcdovisningsskyldighct 

ej har intriitt för den tidigare iigarcn. 

(Se vidare anvi~ningarna.) 

25 * 
Drn som granskar dcklrm11ion 

eller an11c111 ha11dli11g so111 111•scr 111cr-

1·iird1'skatt .filr 1agc1 del ii1·c11 111· sjiilr

dcklaration eller annc111 handfi11g som 

111111riillals till led11i11g fi)r i11ko111stta.r

('ri11gen. 

l:ksliimrnclserna i 511 * taxerin!,!s
l:1gcn (I 956:623) iiger mo1.1·1·111m1dc 

1ilfii111pning i fd!,!a om riitt att taga dl'/ 

m· dcklaratio11 dfer w11u111 hc111dli11g 

.10111 arsa mcrviirdcskatt. /)ckfara-

tio111'11 skall fi'irl'ams hos fii11.1·sryn•{

Sl'll under .1ju 1/r cficr wgci11gc11 m· det 

kalc•ndcn)r under rilk1·1 hl'sk111t11i11g1-

c/re1 gcltt ti/f ii11d11. del clck/11rt1tin11c·r

llll. 0111 icke regeringen .fi'in'_1·krii·l'f 

<1111101, ska/{ fiirstiiras. \!ad 1111 sagts 

giilfaiircn hl'triiffi1111fi· 1111clra llf'flgir 

tl'I' som avliimnats till ledning för 

/i1.1·1.11cll/l'f.1<• av skatt .1u1111 a1 myndig-

Lkstiimmclsl·rna i 50 ~ { och 3 

mo111. ta.xl'ringslagcn (I lJ."6:623) giil

fl'f i 1iflii11111figa clcfar i fr;°1ga om 

uppgific•r i dek furnfi()/ll'r/i"ir mcn·ii r

dcskatt och andra hu11dfi11g11r snm 

har a,·liimnats till kdning fiirfi1v11c'if

{cfsc av sl1clc111 skatt cf/cr 11/'f'rc'illcll.\' 

eller .fi'ir gr1111.rk11i11g 11111hii11t!atugi1.1 

av {'// myndi!,!hct vid skattcknn-

troll. 
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Numrande lydelse 

het vid skattekontrol.l llflf'fiiltcule 

hw111/i11gilr. 

1-t 

Föreslagen lydelse 

lla11dli11gt1r so111 c11·s1·s i fl'ir.\'/11 

strcket skall Firrnras hos lii11.1·.1·ffrelc 

sen. Ha11dli11gan{({ .1ka/lfi'in1iim.1 si11 

clr e/icr 111gå11gm m· det kolcndcriir 

11/ll/cr l'ilker hcska1111i11g.1·äre1 gcirr till 

iilllla. 0111 inre rcgcringl'n fiireslufra 

(/Il /I(/(. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1941 :416 J om arvsskatt och gårnskatt 

ll:irigenpm föreskrivs att -i8 *lagen ( 1941:416) om arvsskatt och gt1vo

skatt1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande ll"dclsc Föreslagen lydelse 

4~ S2 

A vliimnade deklarationer skola A vliimnadc deklarationer skull 

med 1111da111ag för d('// tid, 1·aru11da 

de jii111/ikt l1cstä111111else11 i M ~ :! 

1110111. iiro ii1·crlii1111111t!c jiir gm11sk-

11i11g. hos heskattningsmyndigheten 

förvaras under tol\' ;'ir fr[1n utg{111gen 

av det iir. 1·ar1111ller de ingivits. Diir 

bcskutt11i11gs111r11dighet eller den en

ligt 64 * 1 mom. förordnade gransk

ningsmyncligheten av siirskild anled

ning sä finner p{1kallat. skall dekla

ration fön·aras under frmtio i1r fr:'m 

utgi1ngen av det ~lr. 1·a1w1dcr den 

ingi\'its. Efter utgången av nu angiv

na tider skola deklarationerna för

störas. 

Dcklarmioner 111ti ickcfi'ire 111gå11g

e11 lff tid. so111 a11gircs i 17 ~lagen 0111 

i11.1krii11k11i11gar i riitten att 11thek11111-

11111 11//111ii1111a ha11dli11gc1r. I/fan sam

trcke i rnrje särskilt fall ar den so111 

lll'gi1·it dcklaratio11C11 11tlii1111111s till 

111111a11 ii11 de iimbets- eller tjiinstemiin. 

som i och }lir sin hcfilftning hiim 

crluillu del m· dl'kl11ratio11ernu. eller. 

/)(f siilf r<'gcri11ge11 förordnar, skola 

iiga 1illgli11g till desa111111afiir 1·erkstiil

/u/l(l1· 111· sllltistisk /Jcur/1et11i11g. 

Dck/11ratio11. so111 ti/1111111dalul/lcs 

1wlis- <'Ila tlklugam1_rndighe1 eller 

som äheropa.1· rid allmiin do111srol, 

må icke 1111111 sa111tl'l'kc 111· den. som 

lll'gi rit dcklaratio11c11, ol_/l'11tlig1'11 Ji'i-

I Senaste l\'lklse av lagens rubrik l'J7.l:X57. 
: Scnastc lvdclsc l'J74:X57. 

förvaras hos beskattningsmynclighe

ten undL'r tol\' ;ir fr;·in utg[mgen av 

det {1r. 1111tlcr 1·ilket de har ingivits. 

Om heskan11i11gs111y11dig/11•t1'11 eller 

den enligt h4 * 1 mom. förordnade 

granskningsmyndighcten av siirskild 

anledning finner de1 p~ikallat. skall 

en deklaration förvaras under fL'mti,-, 

{tr frttn utg;\ngt'n av det {tr. under 

1·ilket elen har ingivits. Efter utgi\ng

en av nu angivna tider skall deklara

tionerna förstiiras. 
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N11rnrande lydelse 

rn/mgas din· i pm1okoll. u1s/ag c//a 

111111a11 npeditio11 imagas c//a 0111-

11.-i1111ws i ridal"I' 111ti11 ii11 so111 0111ul

gii11g/ig('ll erf(mfrar. Filll 1111 sag1s 

skall dock icke gii//a siida11a uppgitier 

m11 cle11 sk1111skr/cligl's 11a11111 och 

'11·mi·is1 sa1n1 sk1111e11s he/op/>. som 

111111'Ck11as i hes/111.1fiirtcck11i11g enligt 

(J}. ~ andra .11yckC'f. 

\iacf m·1111 iir .rngr 0111 clC'klarario11 

gii//er i til/ii111plig11 delar Jii111riil 

a1111a11 uppgiti ri// lc'cl11i11g.fiir ska{{ms 

heriik11i11g. clock ej ho111111teck11i11g. 

Föreslagen lydCtsc 

Drnna lag triider i kraft den l januari 11.):-\ l. 

lh 
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7 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1953:397) om a\'gift fi.ir t'l-ltrnror som 
användas fi.ir framställning a\· frttemulsion m. m. 

lliirigcnom föreskrivs att 11 * lagen ( J<J51:.VJ7) 1 om avgift fiir f.:tt,·aror 

som anviindas för framstiillning av fettcmulsinn m. 111. sk;dl h;1 ncd:1n angi\'na 

lvdclse. 

N11rnrande lrdclse Fc"ircslagcn f_rdt'i.H' 

11 *2 

Granskning 111· deklarationer. som 

enligt denna lag a1-gii·its. 111å ej 1•erk

stiillas m· w11111n iin kontroll.11yrdsl'/1 

eller kontrolltjii11stc111an. /)ekl11flltio-

11crna skola tilfhc111d11hällas de111. so111 

i och fiir sin bcfim11i11g hiifll chir111· 

t'i-/iillla dd I 1"il'rigt mä deklaration 

icke 1·1m1 för fl(/gon tillgiinglig 11ta11 

all den. som m·giFit dcklaratio11cn. 

mcdgil'it dess o.ffi'ntliggiirandc; dock 

111tl dcklaratio11cr, på siitt regeringen 

.fiirnrd11ar, .fi"ir statistisk bearhct11i11g 

11tlii11111as till ii111hcts111y11dighct eller 

1jii11stcma11. 1it 1·ilkc11 regeringen upp

drager ll(fiira11det 111· siidan /Jearl>et

ni11g. 

Hcstii111111cl.1l'l"llll i 50 .~ I och 3 

11111111. t11.rc'ri11gslagc11 < /<i5fi:f>23 J giil

lcr i tillii11111!ig11 delar i j/'rlgu 0111 

uppgi.flcr i deklar1lli1111a och 1111dru 

handlingar. sn111 enligt hestii11111wl

sem<1 i dc1111a lag har 111·/ii11111i11s till 

ledning fi"ir hcstii11111rn11tf1· tl\' mgifi 

eller llf!/1riittats ella .fiir gru11.1k11i11g 

0111hii11di·rragits m· en 111.rndighct l'id 

a 1 ·g ifisk ont n 1/ I. 

Denna lag triidcr i kraft den januari I %i I. 

I SL·naslL' lnklsL' a\· l<H.!CllS rubrik I '17-t:~h I. 
2 S..:nash: 1;·d..:Js..: 1974:,~hl. 
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BUDGLTDLPARTE\II:::NTET 

Utdrag 

PROT<>KOLL 

1:-: 

\id regu·ingssa111111antriide 

1%11-111-31) 

Niirrnranck: st atsm inistcrn hi lldi n. ordfiira ndc. och statsr!1dcn l 'listen. 

Friµgehn. l\fogiird. Dahlgrcn. Asling. Slider. l3urcnsta111 Limkr. Johansson. 

Wirt0n. l·h1lm. 1300. Winhcrg. Adelsohn. DanL'll. PL'fri. r'liassPll 

Fiiredragandl': statsr~1dct Wirten 

Proposition om följdlagstiftning på skattcomr{1dct med anledning m 
elen nya sekretesslagen m. m. 

Inledning 

Den nya sekrctcsslagt·n ( ILJ:-:11: l()(J) triidn i kraft den I j;1nuari llJ:-:1. Den 

ers{itter da dels nu,·ar;1ndc ht•stiillllllL'bcr Plll hemliga handlingar i lagen 

( ILJ37:2.iLJ) Plll inskriinkning;1r i riitten ;1tt uthL'knmma all111iinna handlinµar 

( llJ37 ;trs sckrt:!L'sslag). dels i prim:ip alla nu µ:illande tYstnadspliktsff1reskrif

ter för tiffcntliga funktioniircr. Dt'll nya lagstiftningen innt'hiir alltsa en 

enhetlig reglering ;1v handlinµssL'kretess och tystnadsplikt i tkt all111iinnas 

\"t' rksam het. 

Aven i ett annat avsct'nde innehiir den nya lagen en principiL·ll nvhet. Den 

g:ilkr <dunda inte bara i f\irh;.11landct mt'llan myndighl'1ern;1 t ich allmiinhc

tcn utan Pcks<i i fiirhallandl't ml'll;in rnyndiµhclL'rna inhiirdcs. ll>37 ;1rs 

sekretesslag giilkr diirern1Jt pft ett undantag niir intL' uppgiftsl:imnande 

mellan myndighl'lcrna. \kn det hctydt'r inte att man enligt llll\"arande 

ordning :il I tid iir oförhindrad att lii11111a ut en sckrctesskyddad handling till en 

myndighet. I den man s:irskiltla hcst:imn.:lscr qknas fiir det uppgif\sutbm

namk som iir i fraµa giilkr som en allmiin princip att l'tt utliimnandc f;tr ske 

endast i den mi1n intl"L'SSd av ett s;'1dant ,·figcr ii\·cr dL·t intreSSL' sn111 

sekrl'tösen a\·ser att skvdda. Pa vissa 0111ri1den finns dl't L'111t'llcrtid siirskilda 

hcstii111111ebcr pm sl'krctt·ss och uppgiftsuthylL' mt·llan 111rndight'll'r. fkt 

giilkr hl. a. sk<1ttct.i111r:1det. 

Den nya sckrL'tesslag.t'll fiirutsiittt·r att ,·issa iindringar giirs i skattelagstift

ningcn j fr;1g;1 0111 tystll:tdspliktsfiirt'Skriftl'rll:t llL'il i fri1ga 0111 dL' Siirskilda 

ht•stii111111clserna 0111 sekrt'lt'ss och uppgiftsuthytc 111l'lbn 111yndighl'fl'r. 

I fr[1g;1 nm tystnadspliktsfiircskrifll'rna har de iindringar sn111 hchiiYs pa 

sk<ttleo111r;1dct i hu\·utbak rl'dan gl'11l.l1111"i.irts ( prnp. I LJ7'LXI 1::-:ll. K t_: I lJ/LJ.1 
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X0:-15. rskr 197l)/X0:26'1. Sl-S llJXO: 15X-257). Vissa iindringar i1tl'rst:·1r dock 

od1 jag tar upp dem i detta sammanhang . .laµ liigger 1•ck~<i fram fiirslaµ i syfk 

att anpassa bl'Stiimmelsnna om uppgiftsuthyte till den nya sc·krekssla-

gen. 

Ändringarna i fr:1ga om tystnadspliktsföreskritkrna 1Kh \'issa före-skrifter 

s11m giillcr utliimnande till c·nskilda faller i och för sig innm det omr:'1de diir 

lagr:'1det i regel bör granska lagJiirslag. Dl'l giillcr l'llll'llcrtid hiir fiiljdiin

dringar av rent teknisk art. L1gr:·idcts hiirande torde d:irff,r sakna bl'tydl'lse 

p(1 grund av lagstiftningsfr:igornas beskaffenhet. Övriga lagfiirslag omfattas 

inte a\· regeringsformens besLimmclser om lagri1dsgranskning. 

De n\'a hestiimmelserna biir triida i kraft den I januari I 'IX I. 

2 t.:ppgif'tsutb~·tet mellan skattemyndigheter och andra myndighe
ter 

N11rnm11de ordning 

Enligt 1LJ37 ~irs sekrt'tesslag ( 17 *) giillcr i pnncip ahsulut sekrl'tc·ss 

gentenwt t'nskilda för handlingar nch andra uppgifter s(lm har :1\'liimnats till 

ledning för taxering eller annars fiir beriiknande a\ skatt. Detsamma giilkr 

för handlingar som har uppriittats eller 1•mhiindertagits a,· myndigheter ,·id 

taxeringskontroll t'ller annars vid skallekontroll. 

Ikstiimmelser om Sl'krl'lt'Ss och uppgiftsutbytl' mellan mynlt'ighder finns i 

de flesta av de författningar s1.im reglerar heskattningsfiirfarandet. A\' 

intresse i delta samman hanµ iir bestiimmelserna i .-1(1 och 511 ~* taxeringslagen 

( 195(1:623). TL. 1 X kap. 13-21 ~~ fastighctstaxeringslagen ( I 1.>711: 1152 ). FTL. 

7.3 * upphördslagen ( 1953:272). Ul3L. 25 ~ lagen ( l'J5X:2115) l1m sjiimans

skall. Sjl. 25 och 27 ~* lagc•n ( llJhX:.-1.311) om meniirdeskatt. l'vll. 11 * lagl'll 
( 11153:397) om avgift för fettvaror som anviindas fiir framstiillning a,· 

fl>ttem ulsion m. m .. -IX * lagen ( 19-11 :.-116) om an·sska tt och g:\vnsk a Il. A Ci L. 

10 *lagen ( 11159:551) om bcriikning a\' pensionsgrundande inkomst enligt 

lagen ( 1%2:3Xll om allmiin försiikring. Ll3P. uch 511 *lagen ( llJ5lJ:552) om 

uppbörd av vissa :\\·gifter enligt lagen ( 1%2:3X I) om allmiin fiirsiikring. 

m. m .. Avgl. 

Lk nu angirna lagrummen inneh(11ler fiirl'skriftcr dl'ls 11m \'ilka myndig

heter och tjiinstcmiin ~mm far ta del av deklarati1)ner och andra sekretess

belagda handlingar inom de nlika skatte- och avgiftsomri11kna. dels om 

skattemyndigheternas riitt att fiir skattekontroll ta del a\· sl'krl'tl'S!>helagda 

handlingar hos myndigheter utanför skalll'- och a\·giftsomr:'1dl'na. 

För att [1 en grund fiir dl' fortsatta ii\l'J'Viigan(lcna finns 1kt anledning att 

hiir först behandla fi.ireskriftnna i -1(1 och 50 ** TL. Dessa fiireskriher har 

sti1tt som förebild fi.ir iivriga frirl'skrifter och de iir de mest dl'taljeradc. 

I -16 ~ TL finns bestiimmelser Pm skyldighet fiir myndigheter m. Il. all fiir 

taxeringsknntroll tillhandahitlla handlingar 11ch uppgifter. Som huvudregel 
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anges att i TL inte siir-,kill angi\·na handlingar uch uppgifter som hehi\\·s fiir 

taXLTing skall p:'1 hegiiran fiir taxeringskllntn>ll tillhandahitlla-.. av statligt l'ilcr 

k11mmunalt \'erk. allmiin inriittning 111.:h i\\'er\'iirlllyndarc'. Undantag och 

heg:rii11sni ngar fiiresk ri\·s hetriiffandc· sck rctesshelagda hand! i ngar. 

Handlingar snm iir sekretc·sshcli1gda enligt 1-.+ ~~samt 31 neh 33 ~~i 1937 

iirs sekretesslag undantas i princip fri1n hu\'lldrcgl'in. Det giiller bl. ;1. \ issa 

regerings- llch riksdag:sprotokllll. handlingar solll rör fiirh;tllandet till 

friimmande makt eller f\\rs\ars;111gelii)!el1hl'ler. handlingar i \'issa rikshanks

iirendcn samt handlingar snm a\·ser statens tqipt;·ining:s\·L'rksamhet. 

I fri1ga om ii\Tig:a sekretessbelagda handlin)!ill' fiireskri\·s all de for 

tillhandahi1llas endast dtn fra1mtiillning a\' skattechdL·n. Fra1mtiillningen 

far liimnas utan bifall llm tillhandahall;1mlct skulle fördel allmiinna eller lllL'd 

hiinsyn till enskilds befogade intressen medfi\ra synnerligt men. Slutligen 

tilliig:gs regeringen hcfll)!enhet att fiirnrdna alt sekretessbelagda handlingar 

skall tillhandah;.tllas utan hindn av hestiimmelserna i paragr;1fcn. 

I .'iO ~ TL finns hl. a. hesUimmclsL·r om \ilka funktioniirer nch mrndig:he

ter som har riitt att ta del av -..jiilvdcklarationer 11ch annat taxL·ringsmateri

al. 

Paragrafen inleds m(·d .c·n uppriikning av de tjiinstemiin och funktioniircT 

inom skattcförvaltningL'n som skall ha s;idan riitt. Vidare föreskrivs att 

thimstol som har att hcdi\ma inneh{tllet i sjiilVLleklarati11ner m. m. samt den 

som utfi\r talan fiir he-..\'iirshcriittigad kllmmun far ta dela\' handlingarna i 

fri'1ga. Det anges ocksi1 att sjiilvdeklarationer skall tillhandahitllas de 

myndigheter som i och fiir sin vc·rksamhct hi\r erhalla del diira\'. I fr;i)!a llll1 

utliimnande för statistiska hL·arhetningar finns en siirrcglcring. som innehiir 

att regerin)!en tilliiggs riilten att besluta i fri1gan. 

Para)!rafrn innL'i1aller ocbii fi\rcskrifter som he)!riinsar riitk'n alt l'L'lk1\·isa 

ht•mli)!a uppgiftn \'id taxcringsniimndens s;unmantriide eller i niimndens 

prlllukoll samt föreskrifln om hantl'ringen il\' hL·mligt laxcringsmilterial 

samband med hes\'iir och delgin1ing. 

Dc11 11.r<1 sekre1es.1/<1gc11 

I den nya sekretl's-..lagen heh;llls den i princip ahsllluta -..ekrctesscn i 

skatteiirenden (lJ kap. 1-3 ~~). För upp)!ift i mi1I hos domstol )!iiller (flick 

SL'kretessen i princip L'ndas\ nm det kan antas att den enskildL' lider skada 

clll'r men om uppgiften röjs. \lvndi)!hets beslut iir liks(1m f. 1i. undanta)!na 

fri111 sekretessen. Vidare for utan hinda a\' sekrl'tesscn upp)!ift l:i111nas till 

enskild cnli)!t vad som föreskri\s i la)! om förfarandet \'id beskattning. 

Den nya sekretesslagen g:iller -..0111 tidigare har niimnts i princip ocks;\ i 

förhiillandet ml'llan myndiglwtl'r och iin-n mL·llan sjiih'stiindiga VL'rksam

hcts)!rL'nar inom samma myndighet. Vissa begriinsningar gi\rs dock i 

sckretessrn till förndn fiir uppgiftsuthytct mL'il11n myndigheter. Det iir 

friimst tre para)!rafcr sllm iir av intresse i sammanhanget. niimligcn I kap . .'i~ 
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samt 1-1 kap. I och 3 ~~-

Enligt I kap. 5 ~hindrar intt' '>L'krctesSL'n att cn uppgift lii111nas ut. 11111 dl'! 

iir niith iindigt för att Lkn utl:irnnanLk rnyndighL'tcn skall kunna fullgi\ra sin 

\"L•rksarn het. 

Av I-i k;1p. I~ framgi1r att sekn:tessen inte utgiir n;l):!.llt hinder m11t att 

uppgifter liimnas till annan myndighL't. 11111 uppgiftsskyldighL't fiil_jer a\· lag 

eller förordning. 

I 1-1kap.3 ~finns ens. k. generalklausul. sn111 innehiir att sl'krL'tL·sshelagda 

uppgifll'r f{1r liimnas till myndigheter lim det fir uppenb;1rt att intresset a\· ;1tt 

uppgifterna l;irnnas har fiiretr;ide fra111fiir det in!rL·sse s11111 sekrctl'Ssen skall 

sk\"dda. 

(j I "<'!"I ·iigandm 

DL·n nya sekre!L'sslagen fiirut<itter som _jag n\"ss har n;imnt ,·is'a ;indringar 

skattelagstiftningL'n a\" regkrna 11111 sL·krL'tL'SS och uppgiftsuthy!L' nll'llan 

myndighctt•r. rkt giiller hl. a. i fraga !llll h;im isningarna till lll37 ars 

sekretesslag i -lh ~ TL. A\"L'n \"issa fiirL·skriftn i 5tl ~ TL llCh llll)hqrande 

lagrum hehiiwr iindras. Hc·-,tiirnrnelserna iir 0L·ks;1 i hl'1111\· a\· en allm;in 

spr;"iklig: och lagteknisk modernisering. 

Det finns emellertid ankdning att ii,·en·\t!:1 mer genomgripande iindringar 

fr;imst i Stl~ TL. 

Den första fr;'1gan som in-,t;ilkr sig ;ir 11111 det finns anledning att heh:.1lla 

f(irL'SKrifterlla Om i \"ifken miin t_i;instern;in lll'h andra ft1nktionfirL'I" in1\lll 

taxerings11rganisationen har riitt att granska sjfih·deklarationL'I" nch annat 

taxeringsrnatL'rial. Fiirl'Skrifll'r i ;imnct har funnits i TL 11ch dess fiireg<'1ngare 

alltsedan den allrn;inn<t dcklarationspliktc·n infördes 11L·h de har h\·ggts ut 

alltdtcrsorn taxL·ringsrn\"ndighctnnas llrganisatinn 0L'i1 hdogenhctn har 

utwcklats. !\lots,·arandc regin har ocks;i efter hand flirts in p;1 andra dt'lar a\· 

skat!L'l1111r:'1det. Diirernot finns det i hun1dsak intc 11:·1gra nwtsvarande 

lagfiireskriflcr p;i andra riittso111r;11kn diir dL'! fiirc·knrnmLT sL·krL'tL·sshclagda 

handlingar. Den nya sekretesslagen innehalkr inte hel kr nagr:1 rL·gler nrn de 

enskilda tj;insterniinnens riitt att ta dl'I av sekretL·ssk\"lld;ide uppgiftn utan 

föreskrifterna d;ir giilkr sekretessL'n rnc·llan olika rnvndig:hL'ter 11L'i1 verbarn

hetsgrenar. 

Lk nu hcriirda reglerna pi·1 skatte11mro'1dL·t sti1r :1llts:1 in!L' i samklang med 

nd som flireskri\·s enligt sekrt•IL'sslagL'n eller ,·ad s11111 giilkr p<i iiniga 

riittsll111rf1Lkn. Den nu\"arande regkringL·n av ,·ilka funktillniirn in\1m 

taxningsnrganisatinnen som r,·1r ta dl'i a,· Lkklara!i1.1ner 111. m. liiL·ker inte 

helln alla dem som i praktiken mi1stt' ha tillgang till mall'riakt fiir att kunna 

utfiira sina arbetsuppgifter. I liinill kommer all prinL·ipen att :111ge de 

behöriga funktioniirerna inte· har fullflil jts pa hela skattL'omrader och att den 

inte' helln uppriitthi\lls niir handlingarna liimnas ut tili L'll rnyndighl't utanfi1r 

>katkomriidet. 
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~fot denna hakg:rund iir det l'nlig:t 111111 mening inte liing:re liimplig:t att 

beh<'tlla dl' ifd1ga\'arandl' fiirt'skritfrrna i skattl'lagstiftningt'n. Detta innl'hiir 

gi\'ctvis intl' att dt't för framtidl'n skall \'ara miijligt fiir taxningsfunktillnii

rerna att utan ni1gnn bl'griinsning ta dt'I av hemliga handlingar i1w111 

myndigheten L'llL'r vcrksamhetsgrt'nl'I1. PrinL'ipL'n skall alltjilmt \'ara att 

endast den som hl'hÖ\'er handlingl'n för att kunna fullgöra sina arbetsupp

gifter far ta dl'I av densamma. Liksnm pi't andra riittsomr(1den Lir det ytterst 

ankomma pii myndigheterna att genom interna förcskrif!L'r ange 'ad som 

skall giilla i fr(1ga om tjiinstemiinnens riitt att ta dt'I av handlingar ml'd 

sL'kretesskyddadt' uppgifter. 

.Jag har i dl't fiiregi"1ende kommit fram till att man biir slopa regleringen a\· 

,·ilka t.iiinstemiin s,1m har riitt att ta dela\· Lkklarationer m. m. \led lliinsyn 

till att tkr i \·iss m[in rör sig om tjiinstemiin \'id skilda myndighetn 

uppkommer dit fri'tgan om dessa föreskrifter bör ersiittas a,· regkr ,1111 

utliimnande till myndighl'ter eller om man i stiillet skall l<ita fri\1!a \';tra 

oreglerad och Lhirigenom giira generalklausulen till;implig. 

\-Ian miiste dii beakta att de nu\'arande bestiimmL'lserna ger stiid för att ett i 

prineip fritt uppgiftsbyte skall fö iiga rum mellan skattemyndi11heterna. Bl. a. 

anges i :'\() ~ TL att taxeringshandlingar frir granskas inte bara a\' tjiinstemiin 

s,im har att ut fora si'1dan granskning enligt TL utan neks<i av tjiinstemiin s1>111 

annars utiivar skattekontroll. Jag har i tidigare sammanhang ( pnip. 

1980/81 :20 s. lJ)) framh(illit att det iir angeliiµL't bl. a. rr~·1n k(introllsynpunkt 

att man inom skatteförvaltning.en tar till \'ara möjligheterna att utbyta 

information och att det avµiirande för om en uppgift skall fa liimnas frim en 
skattemyndighet till en annan bi·ir \'ara att uppgiften behii\'s för den 

mottagande mottagande myndi11hetens ,·erksamhet. Enligt min mening 

skapar man störst klarhet i regelsystemet om de angi,·na principerna liks1>m 

f. n. kommer till uttryek genom regler om uppgifhskyldighet i skattt'l;1gstifl

ningen. Reglerna biir innebiira att uppgifter i deklarationer och andra 

handlingar för beskattnings\'erksamheten skall tillhandahitllas de myndighe

ter som har att utii\'a taxerings- eller skattekontroll. om del behiivs för 

knntrollverksamheten. 

Det anförda leder fram till frtig:an om vilka rL'gler som hör giilla betriiffandl' 

utliimnande av uppgifter i deklarationer m. m. till myndigheter utanför 

skatteomr~1det. I bl. a. :'\Il~ TL finns f. n. en allmiin hötiimmelse a\· innebörd 

att s<"1dana handlingar skall tillhandahiillas de myndi.d1eter som i och för sin 

verksamhet biir erh~'illa del diirav. Restiimmt'lsen far anses innehiira en 

uppgiftsskyldig.het i den mening snm avses i 14 kap. I ~nya sekrelesslagl'n. 

ml'n den ger inte niigon niirmare ledning för hur utliimnandddgorna skall 

bediimas. A\' uttalanden i förarbetena (prop. llJ:'i!i: l:'iO s. 348) framg{ir 

emellertid att en av\'iigning skall giiras mellan det SL'kretesskyddade intresset 

och angeliigenhetcn av L'tt utliimnande. Vidare siigs att en "'tiimligen 

restriktiv hiillning fri1n taxeringsmyndigheternas sida torde vara motiverad". 

Avsikten :ir allts;'1 att en intresseav\'iigning skall ske enligt i hu,·udsak samma 
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principer som har kommit till uttryck i gcneralklausulen i 1-1 kap. J * nya 

sekretesslagen. Enligt min mening iir det inte liimpligt att IMa föreskriften i 

50 ~ TL st;1 kYar vid sidan om generalklausulcn. 

Det finns dit anledning att friiga sig om det finns hehov av att för Yissa fall 

införa regler som ger skattemyndighe!crna stiirre möjligheter att Himna ut 

sekretesskyddade uppgifter iin vad som följer av generalklausulen i den nya 

sekrctl'sslagen. Av siirskilt intresse iir diirvid miijlighctl'rna all liimna ut 

uppgifter för kontroll av olika bidrag och avgifter samt för indrivningsYerk

samhekn eller ann;irs för bekiimpandel av den ekonomiska brottslighe

ten. 

Jag vill di1 till en början erinra om den reglering som har skett i 

skatteregisterlagen ( l lJXlU-13) och skatteregisterförordningen (I 9XO::":"h. 

omtryckt JlJXll:(1(1h) i fraga om utliimnande pi1 ADR-medium av uppgifter 

som finns intagna i del· nya ADB-systemet för beskattningen (pnip. 

1979/X(): J-1(1. SkU :"6. rskr 3:"3). I skatteregisterförordningen har siilunda 

tagits in bestiirnmelser om skyldighet att pi1 begiiran liimna ut uppgifter p;i 

ADH-m~·dium till vissa myndighe!cr. bl. a. till kommunala förmedlingsorgan 

flir bostadshidrag och till riksförsiikringsvcrkct för kontroll av bostadsbidrag 

resp. sjukpenninggrundande inkomst. 

Även pt1 vissa andra tm1r;lden finns det besUimmclser som innebiir en 

skyldighet fiir skattemyndigheterna att liimna ut deklarationer o. cl. till andra 

verksamhetsomrtiden. Som exempel kan niimnas lll ~ LBP. diir det 

föreskriYs att en tjiinsteman som handliigger iirenden om hniikning av 

pensionsgrundande inkomst for ta del av sjiilvdeklarationer m. rn. i den mim 

det hehiivs för att han skall kunna fullgiira sina arbetsuppgifter. \1otsvarande 

bestiimmelser finns ockst1 i fri1ga om kontrollen av arbetsgivaravgifter (:"O * 
AvgL). 

Niir det sedan giillcr ut liimnandc av uppgifter för indrivningsverksamheten 

finns det f. n. i hurndsak inte niigra bestiimmelser om uppgiftsskyldighet. 

Kronofogdemyndigheterna fiir emellertid i dagsliiget frtin skattemyndighe

terna en miingd uppgifter som hehiivs för indrivningsverksamhetcn. I. ex. 

uppgifter ur deklarationer lllll inkomster och fiirmiigenhet. Det iir allts;i hiir 

friiga om ett utliimnande efter en intresseavviigning. 

Bctr:iffande miijligheterna att fi.ir framtiden fnrtsiitta Pch utveckla detta 

informationsutbyte iir att beakta att generalklausulen i princip iir avsedd att 

innehiira en kodifiering av den praxis som har utbildats i fr<'iga om 

utliimnande av hemliga handlingar mellan myndigheter efter en intresseav

dgning (se prop. I LJ7lJ!Xll:2 s. 77. lJI och 326 ). Det iir alltst1 inte meningen att 

myndigheternas möjligheter att efter en s:'idan avviigning liimna ut sekre

tesskyddade uppgifter till andra myndigheter skall inskriinkas i förhiillande 

till vad som tidigare har giillt. I fri1ga om tilliimpningen av gL'lleralkl;lllsulen 

bör det ocks:·1 framh;illas att den siirskilt ger utrymme för informationsutbyte 

niir det iir fri.1ga om myndight'ler med niirhesliiktade funktioner. som hi1da 

har riittslig befogenhet att direkt fordra in de utv:ixlade uppgifterna ( prnp. 
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1 Y79/80:2 s. 321i f. ). 

Indrivningt:n av skatter och avgifter hiir mycket niira ihop mL'd den direkta 

beskattningsverksamht'tt'n. Den utgör den sista liinkcn i den kedja av 

VL'rksamheter som behiivs för att realisera det allmiinnas skatteanspri1k. Det 

iir diirför rimligt att man i dt: olika kdt:n kan utnyttja den information som 

har inhiimtats i de andra leden. Mot denna bakgrund har min företriidare i 

prop. l 97lJ/80: J.fo med fiirslag till skatteregisterlag bl. a. uttalat att dt'l iir 

naturligt att kronofngdemyndight:terna i framtiden kan fi"1 tillgi1ng iiven till 

uppgifterna i skatteregistren i den m{111 ek hehiivs för indri\·ningsverksam

heten . .lag delar denna uppfattnin!,!. Detta giilkr givetvis ocksa i fri1ga om 

utliimnande av uppgiflL'r direkt fran taxeringsmaterialt:t. Enligt min mening 

bör ett s;'1dant informationsutbytet. v. kunna skt: inom ramen för general

klausulen. 

Det bör i detta sammanhang vidare p<"1pckas att rcgcringL'n har uppdragit 

<it brottsförebyggande ri1det ( B RÄ) att dels se över bcstiimmclserna om 

informationsutbyte och anmiilningsskyldighet mellan myndigheterna och 

fiiresli1 erforderliga lagstiftningsf1tg:irder. dels utarbeta fiirslag till bestiim

mt'lser som kompletterar den nva sekretesslagen i fr<iga om sekretessen 

mellan de myndigheter som i första hand har att bekiimpa ekonomisk 

brottslighet. BRA har tillsatt en arbetsgrupp för iiversynen nch en första 

rapport \ iintas irlllm kort. 

l\lot denna bakgrund finns ckt enligt min mening inte anledning att nu 

infiira n;·1gra nya uppgiftsskyldigheter i fr<'1ga nm utliimnandet fr{1n skatte

myndigheterna till andra myndighett'r. En si1dan regkring bör iiverviigas 
först sedan resultatet av arbetsgruppens översyn föreligger och erfarenheter 

har kunnat \innas av tilliimpningen av den nya sekretesslagen . .la)! fiirlll·dar 

allts{1 att man t.v. bch<lller de hest:immelser i den nuvarande lagstiftningen 

som innebiir en skyldighet for skattemyndigheterna att liimna ut handlingar 

for\ issa andra iindamitl iin heskattnings\·erksamheten nch l<'1ter generalklau

sull'n bli tilliimpliµ i fri1g;1 om iivrigt uppµiftsutliimnande. 

A\· nyss anförda skiil iir jaµ inlL' heller beredd att nu ta stiillning till om 

n{1gra principiella iindringar bör fiiretas i de regler som föreskriver skyldi!,!het 

för mymli!,!heter att tillhandahitlla skattemyndight:tcrna sekretesskyddade 

uppgifter. .Jag tiinker hiir p;i bestiirnmelserna i -16 ~ TL och m11tsvarande 

bestiimml'iser inom andra dl'iar av skatteomri1det. 

3 Författningsrcgleringen 

A 11111 ii lll 

Jag har i det föreg[1ende dragit upp riktlinjerna för fiirfattningsrcgleringen 

av uppgiftsuthytL'l mellan skattemyndigheterna och andra myndigheter. En 

s«1dan reglering kr~iver inte lagform. Det ~ir alltS:1 i nch frir siµ möjligt att ta in 

de nya hest:immelserna i de rt'gL'ringsförfattningar som regkrar skattemyn-
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digheternas verksamhet p<'i resp. omriiden. 

Enligt min mening iir det dock liimpligt att i hu\'lldsak hehiilla Jagformen. 

De av mig förordade riktlinjerna innehiir s;ilunda att en del fiircskritkr folier 

bort och att endast vissa hun1dprincipcr fi.ir uppgiftsutbytet st;"ir kvar. 

Bestiimmelserna om skyldighl'l att liimna uppgifter till skattemyndighctn i 

46 * TL hör oeksii ihop med TL:s övriga hest:immclser om skyldi!!hl'l att 

liimna uppgifter till lcdnin!! för annans taxering. Reglerna hör allt<\ st;I kvar 

på sin plats i de olika lagarna. Om kompletterande föreskrifter skulle ,·isa sig 

bchi'ivas kan siidana senare tas in i rcgeringsl'örfattningar. 

Mina förslag till iindringar i skattelagstiftningen i fr{1ga om uppgiftsutbytet 

avser 46 och 50 ~~ TL. 1 X kap. 13, 16--21 nch 29 *~ FTl .. T\ ~ U13L. 25 ~ Sjl. 

25 *ML. 11 *lagen nm avgift fiir fettvaror som andndas fiir framstiillning av 

fettemulsion m. m. och 48 * AGL. Jag behandlar i det följande fi\rst 

iindringarna i TL och diircftcr i ett gemensam! avsnitt iivriga iindringar. 

Ta.teri11gsfage11 

Skyldigheten enligt 46 .li för myndi!!heter att tillhandahitlla handlingar fi\r 

taxeringskontrnll biir enligt vad jag tidigare har sagt i princip liimnas 

oförändrad. Det iir dock enligt min mening inte miijligt all i fnrtsiittningen 

beh[1lla villkoret att handlingar med sekretesskyddade uppgiftt'r ftir tillhan

dahiillas endast efter framstiillning av skattechefen. Detta fiirutsiitter 

niimligcn att granskningstjiinstcmiinnen genom andra bcstiimmelser om 

uppgiftsskyldig.het tilliiggs riitt att pii egen hand inhiimta s:idana uppgifter 

som behiivs för det liipande granskningsarbctet. S;)dana bcstiimmelser finns i 

bl. a. 37-45 och 51 ** TL. Den reglering som s;°1Junda finns tiicker emellertid 

inte alla fall diir granskningstjiinstemiinnen för det liipande granskningsar

betet biir kunna inhiimta sekrctesskyddadc uppgifter utan medverkan av 

skattechefen. Jag kan som exempel peka p;'i att granskningstjiinstemiinm:n 

ibland behöver uppgifter om indrivning fr(rn kronofogdemyndighL·terna Pch 

att s{idana uppgifter enligt den nya sekretesslagen far ett \'isst sckrl'less

skydd. 

Det bör i s;idana och liknande fall \'ara möjligt för tjiinstemiinnen att ,·iinda 

sig direkt till den andra myndigheten och begiira att uppgifterna Himnas ut 

med stiid av generalklausulen. En si1dan ordning stiimmer i\vcrens med vad 

som giiller p{1 Ö\Tiga riittsomriiden. 

Jag föresliir sitledcs att 46 * iindras sii att granskningstjiinstemiinnen och 

andra taxeringsfunktioniircr för möjlighet att begiira handlingar friin andra 

myndigheter med stöd av generalklausulen. De nya bestiimmelscrna i 46 * 
reglerar i enlighet hiirmed bara frögan t)lll skyldighet att Wmna sådana 

handlingar och de tar inte bort möjligheterna att lämna ut handlingarna till 

granskningstjiinstemiinnen efter en intresseavviigning enligt 14 kap. 3 * 
sekretesslagen. Det innebiir all skyldigheten för myndigheter att efter 

framstiillning a\· skattechefen tillhandah;illa handlingar niirmast fiir karaktii-
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ren av ett kompkmenl för de fall tl:ir ell utliimnande hediims int.: kunna ske 

med stiid av gcncralklausukn. lkstiimmelserna hiirom har ulf\>rmats i niira 

anslutning till nuvarande lydelse. En anpassning har dock skett till den nya 

sekretesslagen och till hestiimml'lserna i 38 kap. X* riittegi1ngsbalken. 

I fr<iga om 50 .~ I 11111111. har jag nyss förordat att de besUimml'lser snm 

anger i vilken m<in tjiinstemiin och andra funktinniirer har riitt att granska 

sjiilvdcklarationer skall utgii. Även bestiimmelsen om att s<'1dana handlingar 

skall tillhandah<illas de myndigheter Sllm i och för vnks.11nhet biir erh:.illa del 

diir<t\ fiiresliis slnpad. 

Be>liinHnL'iserna ersiitts med en föreskrift om att uppgifter i sjiih deklara

tioner pi1 begiiran skall tillhandaht1llas de myndighekr som har alt utiiva 

taxerings- eller skattekontroll. om det behiivs för kontrollverksamheten. 

Av vad jag tidigare har sagt har framgt1tt att denna föreskrift givet,·is inte 

innebiir att cll utliimnande inte f;,h ske i andra fall. I fdga om uppgiftsut

Uimnande som faller utanför ramen för den ifrtigavarande uppgiftsskyldig

heten eller en uppgiftsskyldighet som föl.kr av annan lag eller förordning ff1r 

generalklausulen tilliimpas. Ar det diirvid i förh;'tllande till uppgiftsskyldig

hetcn fr[1ga om samma tvp av uppgifter eller om myndighekr med 

niirliggande verksamhetsomr<'iden bör intresseavviigningen normalt ut falla 

till förm<ln för ett utliimnande. Det bör vidare framh{1llas att den 

omstiindigheten all det anges i föreskriften att uppgifter skall Himnas pi1 

beg:iran inte for tolkas s[1 att de inte kan liimnas pii eget initiativ. T\·iirtnm hiir 

det i si1dana fall i allmiinhet vara miijligt att med stiid av generalklausulen 

liimn~ ut uppgifter utan föreg{1ende begiiran. I enlighet med den nya 

sekretesslagens uppbyggnad tar föreskriften sikte pi1 uppgifterna i handling

arna och inte p{1 sjiilva handlingarna. Jag vill med anledning hiirav pi1peka att 

det givetvis i mfmga fall iir naturligt all uppgiftL'rna i fri1ga Himnas gennm 

iivers;indande av handlingl'n L'ller en knpia a\' denna. 

I tdga om utbmnande av deklarationer för statistisk bearbetning finns 

f. 11. föreskrifter i sjunde stycket av innebörd att st1dant utliimnand.: far ske 

L'ndast efter medgivande av regeringen. Jag anser att regeringL'n iiven i 

fort<ittningen bör förbehMlas riitten att priiva utliimnandcfr<igorna i dessa 

fall. Jag föresl[1r dock vissa iindringar av i huvudsak redaktionell art i 

föreskrifterna. 

I övrigt innehiiller nu,·arande 50 * I mom. hestiimmelser om vad 

myndigheterna skall iaktta i frtiga om deklarationerna i samband med hesviir. 

delgirning pch protokollföring. Bestiimml'lserna rör således i allt viisentligt 

administrativa fr:1gor. Regleringen har diirförenligt min mening sin naturliga 

plats i taxeringskungiirelsen ( 1957:513). Jag föreslär alltsi1 att b.:stiimmelser

na slopas i TL. 

J;tg föresE1r ocksi1 vissa iindringar i fdga om 50 ~ 2-.J 1110111. i\ ndringarna ;ir 

niirrnast av redaktionell art. HI. a. föresl{1s all föreskrifterna i 3 mom. tas in i 

l mom. och att föreskrifterna i 4 mom. förs ii\·er till 3 1110111. 
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Ö1Tiga lagc1r. 

Regleringen i skattelagstiftningen vid sidan a\' TL_ av fr;lgorna om sekrete"ss 

och uppgiftsuthytc mellan mrndighetL'r bygger till stor del pa hiinvis1ii.ngar 
till bcstiimmels~·rna i TL. Jag anser att denna .i1rd;1ing iir liirnplig iiven .för 

framtiden och fiirnrd.ir att den sii bngt möjligt genomförs generellt.' 

I liirigenom blir lagstiftningen liiltarc ait iiverski1da samtidigt s(Hn man giir 

fören kli ngsvinster. 

Vissa av de lagar som iir i fr;'1ga· saknar bestiirnmelser mnts\,ari111"de de i 

46 * TL. \frd hiinsyn till \·ad jag tidigare har sagt om bl. <i. det utn:d1iings

arbete som p{1gtlf' finns det enligt min mening inte anledning all nu utvidga 

tilliimpningsomrf1det fiir bestiimmelserna i fri1ga. 

I enlighet med vad ja!! nu har sa_l!t hör iindringar vidtas i de heriirda lagarna 

enligt följande. 

I FJ'L tas i 18 kap. IJ * in en hiim·isning till bestiirnm'l:Iserna i 46 ~ TL. 

Vidare görs i I 8 kap. I h *en hiinvisning till 511 * TL. I liinvisningarna ersiitler 

nuvarande bcstiimmelser i lagrummen och bestiimmelserna i 18 kap. 

17-21 **· I friiga nm FTL friresl<'1s ncks{1 att tystnadspliktsbcstiimmelserna i 

18 kap. 29 * slopas av de skiil som jag tidigare har anfört. 

.Jag föresl<ir vidare att de nuvarande bestiimmelserna i 73 * UBL. 25 *Al/., 

25 * .Sjl .. och 11 * /c1gl'11 ( 1953:397) 0111 argi/i j(ir.f(·111·aror som c111rii11dasfiir 

frm11stiil/11i11g 111· j(•11m111/sio11 111. 111. i huvudsak slopas och sii lirngt möjligt 

ersiitts med rena hiin\'isningar till 50 * TI .. l ni1gra fall biir d1ick de nuvarande 

bestiimmclserna om förvaring och förstöring av deklarationerna \'ara kvar. I 

fr[1ga om ..f.8 ~ AG/. behövs inte liingn: nf1gra bestiimmelser om utliimnande 

eftersom uppgifterna inte omfattas av sekretesskyddet i 9 kap. 1-3 ** 

sekretessla_[!en. De nuvarande bestiimmelserna hiirom fiirt>sl{1s diirfiir 

slopade. I 25 * SjL finns f. n. en föreskrift om att uppgift ffir liimnas 0111 

sjömans beskattningsbara inkomst. om den pt1 inkomsten erlagda skatten 

och om den tid inkomsten avser. Enligt förarbetena avses föreskriften giilla 

ocks~1ifr~iga0111 utliimnande till L'nskild. De ifr;'1ga-.·arande uppgifterna torde 

i regd vara offentliga genom att de ing{1r i myndighets beslut. Si1 iir emellertid 

inte alltid faliL·t niir det µiiller utliindsk sjöman. Detta fiirhMlandl' har 

moti\'erat införandet av flireskrirten och jag föresl<ir att den ft1r st{1 kvar med 

vissa redaktionella iindringar. I \1L föresl!1s ocks;i vissa iindrinµar som inlt' 

har samband med de fnigor som jag tidigare har beriirt. Ändringarna iir rl'nl 

tl'kniska och avser 4 och 5 a ** samt rubriken niirmaq före 115 ~. 

4 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

friresli"ir riksdagl'n 

att antaµa inom budgetdepartementet uppriittatk förslag till 

I. lag om iindring i taxeringslagen (I lJ:'i6:62J). 
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5 Beslut 

lag nm iindring i fastighl'tstaxl'ringslagl'n ( llJ7LJ: 1152). 

3. lag om iindring i uppbördslagen ( l1J.:'i3:272) . 

.+. lag om iindring i lagl'n (I lJ.:'iX:29.:'i) om sjii111ansskall. 

:'i. lag om iindring i lagl'n( 1979:3().f) 0111 iindring i lagl'n (I %X:-Hll) 

om merviirdeskatt, 

6. lag om ändring i lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och g{1Yo

skatt. 

7. lag 0111 iindring i lagl'n (1 11.:'i3:31J7) om avgift fiir kttvaror som 

anviindas för framstiillning av frttl'mulsion 111. 111. 

Rl'gl'ringcn ansluter sig till föredragandens öwrYiigandl'n och bt'slutar att 

gl'nnm pn)position f11reslt1 riksdagen att antaga dl' förslag snm fiiredr;1gan

dt'n har lagt fram. 

GOTAB Stockhnlm JllHll 


