
Regeringens proposition 

1981/82: 19 

0111 särskild fastighetstaxering, m. m.; 

beslutad den 15 oktober 19RI. 

Prop. 1981/82: 19 

Regering<.:n föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagirs i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovanniimnda dag. 

Pi'1 r<.:geringens v:ignar 

TI IORBJÖRN FÄLLD IN 

ROLF WIRTEN 

Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen föresias att fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) nu 

kompll'tteras med regler för siirskild fastighetstaxering. Fiirslagl't innebiir 

inte ni'1gra större principiella nyheter utan innefattar niirmast en samordning 

av ek regler som tidigare gällt enligt kommunalskattclagen ( 1928:370) rn.:h 

taxeringslagen ( 1956:623 ). Siirskild fastighetstaxering skall iivcn i fortsätt

ningen ske varje iir under perioderna mellan de allmiinna fastighetstaxering

armt. 

Nytaxeringsgrunderna som tidigare fanns i kommunalskattelagen förs 

iiver till fastighetstaxcringslagen med vissa redaktionella iinclringar. De 

beloppsmiissiga spiirregler som f. n. iir knutna till vissa av nytaxeringsgrun
derna justl'ras n{1got. Gällande minimibelopp. 10 000 kr.. föreslås höjt till 

2S 000 kr. En ny beloppsrcgcl som friimst berör villafastigheter fiiresh\s 

neksi\. Ny taxering skall för framtiden alltid ske om småhusets eller 

tomtmarkens fysiska beskaffenhet iindrats s{1 att viirdet hör höjas eller siinkas 

med minst ](111 onu kr. ·Ytterligare en nyhl't iir att man vid nytaxcringspröv

ningen skall viiga samman alla förändringar som en fastighet berörts av iiven 

om de faller inom olika nytaxeringsgrunder. Kvittning av viirdehöjande och 

\'iirdesiinkande föriindringar kommer diirför att ske i större utstriickning än 

tidigare. 

De administrativa rL'glerna som tidigare fanns i taxerin!!slagen anpassas i 

möjligaste män till vad Sl.lm giiller vid den allmiinna fastighetstaxeringen och 

vid inkomsttaxeringen. Distriktsindclning föreslt1s emellL'rtid ske efter 

geografiska grunder. Olika slags fastigheter kommer diirför att finnas i de 

nesta distrikren. 

Efter mönster av vad som giiller vid den allmiinna fastighetstaxeringen och 

\"id den {1rliga inkomsttaxeringen föreslås ett förfarande som innchiir att 

I Riksdagen f')8/!82. I sam/. Nr /<i 
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fastighetstaxeringsniimnden inllm sin arbetsperiod skall kunna ompröva ett 

tidigarL' fattat beslut. Ompriivning blir aktuell friimst dii fastighctstigaren har 

gjort erinringar mot det fiirsta beslutet. 

Om en förvaltningsdomstol iindrar ett beslut om fastighL'tstaxering 

t1terverkar f. n. inte detta automatiskt pft fastighetstaxeringar för t1r mellan 

taxeringstiret och det f1r dllmstnlen fodrar beslutet. I dessa fall iir det 

länsriitten som efter anmiilan av taxeringsintendenten eller fastighetsiigaren 

skall göra nödviindiga justeringar. Denna uppföljning. som iir av rent teknisk 

natur. skall fortsiittningsvis göras automatiskt av den lokala skattemvndig

hL.'ten. I fråga om schablonbeskattade smt1hus skall den lokala skattemyn

digheten i regel ocks<·i följa upp och giira den iindring i inkomst- och 

förmiigenhetstaxeringarna som föranlc·ds av den iindrade fastighetstaxering

en. 

Besvärs- och riittelsefiirfaramkt iir förutom vad giiller besviirstiderna i allt 

viisentligt utformat s1m1 motsvarande bestiimmelser vid allmiin fastighetstax

ering. En nyhet iir dllck att tidsgriinsen för den lokala skattc:mvndighetc:ns 

befogenhet att riitta uppenbara kl i taxeringsbeslut eller liingdfiiring slopas. 

Siidan riittclse fön::sliis fo ske under hela den löpande taxeringsperinden. 

Med hiinsyn till de nya möjlil:!hcterna för den lokala skattemyndigheten att 

utföra uppfiiljningS:ltgiirder för senare taxeririgs{ir fiiresl(1s vidare en ny 

extranrdiniir hesdrsgnmd. S;'1viil vid allmiin som <irskild fastighClstaxering 

fiiresliis dessutom nya regler om besviir i särskild ordning dii en förvaltnings

domstol g<'ttt ifriin i anvisningar fastlagda riktviirden eller om ett taxerings

hcslut blivit felaktigt pi1 grund av bristfälligt underlag. 

De nya reglerna rörande siirskild fastighetstaxering skall tilliimpa~ fiirsta 

gimgen vid taxering ~ir 1982. DL·t förenklade uppfiiljningsförfarandet 

bl.'triiffande inkomst och fiirmiigenhct skall giilla fr. o. m. 1982 ;irs inkomst

od1 förmiigenhetstaxeringar. 
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I Fi.irslag till 
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152 I 

l-liirigennrn föreskrivs i fdga om fastighetstaxeringslag~·n (I 979: 1152) 

dels att I kap. 7 *· 5 kap. 4 *· 20 kap. 12 nch 23 **· 21 kap. 10 *· 23 kap. 

och 2 ** samt rubrikerna till 17-23 kap. skall ha nedan angirna lydelse. 

clcls att i la~en skall införas nio nya paragrafer. 16 kap. 1-lJ **·och [1tta nya 

kapitel. 25-32 kap .. samt niirmast före l kap .. 17 kap. och 25 kap. nya 

rubriker av nedan angivna lydelse. 

N111·11m11dc !l'delsc rårcsl11ge11 lyclelsc 

Avd. I. Bestämmelser om tax

ering av fastighet 

I kap. 

H 
Allmiin fastighetstaxering skall Allmiin fastighetstaxering skall 

ske vart femte {1r. Beslut vid allmiin ske vart femll' ;·1r. Beslut vid allmiin 

fastighetstaxering skall. om inte fastighetstaxering skall. om inte 

annat föranleds av fiircskrijia 0111 annat föranleds avfi"ireskrijicma i 16 

siirskildfi1srighC'tst11xcri11g. giilla friin kap.. giilla frt1n ingiingen av det 

ingCmgen av det taxerings{1r cb all- taxeringsCtr lhl allmiin fastighetstax-

miin fastighetstaxering sker till l'ring sker till ingi111gen av det tax-

ingi'mgcn av det taxeringsår cb all

miin fastighetstaxering sker niista 

g<"ing (den liipande taxeringsperio

dcn ). 

erings:'tr di'1 allmiin fastighetstaxering 

sker niista g:lng (den löpande tax

eringsperioden). 

.5 kap. 

H 
l\farknadsviirdet skall bcstiimmas l\larknadsviirdct skall bestiimmas 

med hiins~:n till ckt genomsnittliga med hiinsyn till det genomsnittliga 

prisliiget under andra iirct före 111.r- prisliiget under andra i1rct före d1·t är 

aingstlret. dcl 11ll111ii11 fi1S1ighC'IS/11.rcring sker. 

16 kap. 

u 
Siir.1kild .fas1ighc1.1·1axeri11g skall 

1·erkstiill11s cle clr c/cl allmän fi1s1ighcts

taxeri11g ime iiga rum. 

Vid siirskild j(1stighctstaxcri11g .fäst

stiills 11iistfi)rcgcle11dc 1/rs taxering 

of('iriindrad om ny taxering enligt 

:!-5 H ini<' skall ske. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Nr taxc ri n gsg ru n der 
1 ~ 

.;. .\ 

4 

Ny taxering 111· fas1ighet skall ske 

0111 under löpande taxeringspaiocl 

I. 11r taxeri11gse11he1 bör bildas 

eller taxcri11gsc11hct hör 0111hildas 

2. taxeri11gsc11hcts beska1t11i11g.rna-

111r eller skat1ep/ik1.1jårhålla11dc bör 

ii11dras. 

Ny 1axcring m· taxeri11gscnhct skall 

ske Ol/l under liipandc 111xcri11gspe

ri0tl taxcring1·cnhete11.1· riirde iikat 

eller minsklll genom sådan fiiriind

ri11g i enhetens fvsiska bcska./.fc'11hct 

alt ä.rnlt taxaingsriirdc på gm11d a1· 

föriindringcn hiir iindra.1· med 111inst 

!'Il Ji'mtedcl, cl ock minst 25 000 km

nor. Nr taxering skall dock alltid ske 

0111 ko.rnuulc·r som har uppgt/11 1ill 

minst en miljon kronor har lagts ned 
på 1a.rcringse11hc1e11 eller. fi'ir 1•iirde

ringsenhet med s111clh11.1· och. i .fi'ire

kmnmandcfall. diirtill hörande tomt

mark, om dc1 sam1111111l11gda 1·iirde1 

m· smål111sct och tomtmarken pd 

grnnd a1·.föriindringc11 /Jiir höjas eller 
sänkas med 111i11s1 /(}() (}()(! kronor. 

Oa\'Selt 1·ad .1om nu har sag1.1· skall 

ny 1axering ske ol/l bebyggelse skett 

pti 111xcri11gse11hct, .1·om fiirtlt rnrit 

ohehvggd, eller behyggclscn på c•n 

förul bchyggd 1axcri11gsc11he1 ril'ils, 

br111111i1 ned eller förts hort. 

Vid /ledii11111i11g 0111 11v taxering 

skall ske på grund a1· minskning i en 

t11xeri11gsenhet.1· 1·iirde genom skogs

lll'l'C'rkning eller w1111m fiiriindring i 

.fi·tlga om skogshcsttl11dc1 skall hii11-

sv11 tas iire11 1il/ den riirdcök11i11g som 

den tl1ers1åe11de skogrn wrdergått på 



Prop. 1981/82:19 

Nul'Clrande lydelse 

5 

Föreslagen lydelse 

grund a1· tilh·iixt wlliC'r den löpande 

taxeringsperioden. 

H 
Ny taxering 111· taxeringsenhet skall 

ske om under löpande taxeringsjle· 

riod taxeringsenhetrns rärde ökat 

eller minskat 

l. genom hes/ut 0111 fastställelse ar 

generalplan, stadsplan eller hygg· 

nadsj1l11n 

2. genom annat bes/111 a1• myndig

het om heslutet innehär ändring i 

rätten all förfoga ö1·er eller i övrigt 

am·iinda enheten 

3. genom att m·gift till allmän 

1·11-1111/äggning eller allmän fjiirn·tlr

meanläggning (am111tningsa1·gifl) el

ler ersättning för galllkostnader 

erlagts för enheten. 

Ny taxering skall ske endast om 

taxeringsenhetens taxeringsvärde pä 

grund 111• föriindringen bör ändras 

med minst en femtedel, dock minst 

25 000 kronor. Om förändringen 

medför en ökning eller minskning m· 

taxering1·1·1'ird('t med mindre än 

100 000 kronor skall ny taxering ske 

endast efter framstiillning av tax

eringsenhetens ägare. 

5§ 
Ny taxering 111· taxcringsenhet, vars 

värde har bestämts under förwsätt

ning att den w11•änds i fön•iin'.H'erk

samhet av l'isst slag, skall ske om 

verk.rnmheten stadigrnrande helt el
ler i allt 1·iisentligt har lagts ned under 

den Wpande taxeringsperioden. 

Ny taxering jilr ske endast efter 

framstiillning m· taxeringsenhetens 

iigare och om taxeringsvärdet till 
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Nuvarande lydelse 

6 

Föreslugen lydelse 

fi"iljd 111· l'iirclm1i11sk11i11g i anledning 

111· nedliiggningen hör s<inkas med 

minst hiiljirn. 

U fl fJ S k a I 111 i Il g S g r Il Il d e /" 

111 . 111 . 

Taxering so111 <ll'Se.1 i dc1111 kapi1cl 

skall ske med hii11srn 1ill det 11ll111ii1111a 

prisliigc och de 11ppska1111i11gsgrun

da i ii1·rig1 som 1ilhi111pa1s l'id den 

n<imwsr Jiirl'gärnde all111<i11na fi1s1ig

l1<'ts1axeri11ge11. 

Taxaing smn har äsal/s cnlig1 

he.11<i111111dscnw i dclla kapitel giillcr 

ji·1ln i11gt111gcn 111· del 1axcri11gsår dtl 

taxai11gc11 11slltts. 1ill i11gå11ge11 a1· det 

1a.reri11g1·är del allm<in ji1s1ighc1stax-

1•ri11g sker niista gäng cllcr 11y taxering 

cim·o sker lill.fiJljd al' bcs1ä111111elscma 

i de11a kapitel. 

7
' 
s 

Vid hcdä111ni11g al' frågan 0111 l'är

dl't lll' en 1a.reri11gscnhe11·id ingängrn 

al' l'is.1·1 ra.n·ringsclr har fi'iriindra1s sä 

mrcki·t. atl ny taxering skall ske 

unda den lii1111111/l' taxaingsperio

dcn. skall hiinsrn ras till 1·iirdeii11d

ri11gc11 sedan periodens hörja11. liar 

ny 1a.rai11g skett i·id särskild fi1s1ig

ltc1s1a.rcri11g 1idigarc 1111der perioden, 

skall dock hiinsrn därejicr illlc /as till 

l'iirdcii11dri11g so111 har skett fiire drn 

1idp1111k1 den nya 1,ucring<'ll ai·sa. 

8~ 

U111 rn 1axcri11gsrnhc1s l'iinfr 

under liipa11dc 111xaing.1pNi11d iind

rci/s ai· jlc-ra såda11a anledningar so111 

a1·ses i 3 ~skall. 1·id bed1)11111i11gen 0111 

nr 1axcring skall ske. ftiinsyn /l/s till 
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Nurnrwule lydelse 

17 kap. Om tawringsorganisationen 

7 

Föreslagen lydelse 

den smn111a11/agda jårii11dri11gc11. 

Alots1·11n111de sk11fl giill11 del raxeri11gs

e11hcts l'iirde ii11drat.1 111 ·}lem si/dana 

anledningar so111 111·st•s i -I.~. 

Om den sa1111n1111fagda iikningen 

ella 111i11sk11i11gc11 m· en ta.reri11g.1c11-

hets l'c'irde al' såd1111a a11lcd11i11gar 

SO/Il 111'.l'l'.I' i -I~ llJ!fl!:Jtll" till lllillSI 

!00 000 k ro11or och 1axcri11gse11/Ie

tc11s 1·iirdc ä11dra1s tl\'l'll ar slidan 

a11lcd11i11g som 111·scs i 3 ~ skall, l'id 

bcdii11111i11gc11 n111 ny taxering skall 

ske. hänsyn tas till den .1a11111w11/agda 

ii11dri11ge11 a1· s111111/iga anledningar 

vid prövningen om 1·iirdefiirii11dring

ama upp.fl'llcr beloppskm1·cn 

nämnda paragrafrr. Detta skall gälla 

även 01il l'iirdefi'iriindringen enligt 4 !$ 

understiger /(}() 000 kronor under 

förntsiitt11i11g all iigaren giirfra111s1iill

ni11g 0111 de/la. 

Atgiirder rid ny taxering 

9!$ 

0111 ny taxering sker på grund m· 

jiireskrijiema i 2 8 .~.~.fiir taxeringen i 

sin helhet prårns. lndel11i11gcn i ta.r

eringsenhetcr skall dock imc omprii-

1·as 01n ny taxering sker lll' annan 

anledning än som m·ses i 2 !$ punkt 

I. 

Avd. 2. Förfarandet m. m. vid 

allmän fastighetstaxering 

17 kap. Taxeringsorganisationen 

m.m. m.m. 

18 kap. Om allmän fastighetsdekla· 18 kap. Allmän fastighetsdeklara· 

ration. m. m. tion. m. m. 

19 kap. Om förheredande åtgärder 19 kap. Fiirheredande atgärder 

20 kap. Om fastighetstaxerings- 20 kap. J<"astighetstaxeringsnänm-

nämnclernas verksamhet 111. m. dernas verksamhet m. m. 
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N11l'arande lydelse Föreslagen lydelse 

12 *I 
I fastighclstaxeringsniimnds beslut skall redovisas dels taxeringsbcslutet 

enligt punkterna 1-3. dels grunderna för beslutet enligt punkterna +-7. 

niimligen 

I. fastighetens indelning i taxcringsenheter. 

2. taxcringscnhetens beskattningsnatur och skattepliktsförhi\llandc. 

3. skattepliktig enhets taxt:'ringsdrde och diiri ing;'1ende delviirde samt 

viirdt:' av varje viirderingscnhet. 

4. storleken av sitdan viirdefaktnr som siirskilt anges i X-1:'\ kap .. 

5. storleken av riktviirdc, 

6. storleken av viirderingshyra enligt 11 kap. 4 *· brut\okapitaliseringsfak

tnr enligt 11 kap. (l *· exploatcringsfaktnr enligt 12 kap. 6 *· brytningsfaktor 

och viirdet per kubikmeter brytviird fyndighet enligt 12 kap. X*· utbyggd 

effekt. taxeringscffekt. utnyttjandetid. regleringsmöjlighet och beliigenhct 

enligt 15 kap. 3 *och [1tcranskaffningskostnad enligt 11 kap. 7 *och 15 kap. 

7 *samt 

7. siireget förhållande som har föranlett justering av riktviirde. 

I bcs/111c1 skall också redo1·isas den 

fördelning m· taxcringsriirdet so111 

har skett mligt 5 kap. 8 .~ trcdie 

SIH"ket. 

Värdet av en enskild viirdcringsenhet anges i fulla tusental kronor. 

Avrundning sker si1 alt överstigande belopp. som inte uppgär till fullt tusental 

kronor. faller bort. Regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer 

far föreskriva om de ytterligare avrundningsregler som behövs. 

2H 
I !ar fastighetswxeringsniimnds beslut om taxering ej införts i fastighets

liingd inom föreskriven tid eller har taxering införts i fastighetsliingd för 

annan fastighet iin den taxeringen avsetl eller eljest uppenharligt:'n felaktigt 

eller har anteckning om iigare i fastighetsliingd blivit oriktig. för den lokala 

skattemyndigheten besluta om rättelse av fastighetsliingden i denna del. 

I !ar fastighetstaxeringsnämnds beslut om taxering. blivit oriktigt till följd 

av 

I. uppenbar fclriikning. eller 

2. uppenbart felaktig överföring av belopp eller annan uppgift från den 

allmiinna fastighetsdeklarationen. 

far den lokala skattemyndigheten. om ej siirskilda skiil föranleder att 

liinsriittcn bör avgöra fr:'tgan. besluta om rättelse i denna del. 

I Senaste lydelse 11.IKO: 1-N. 
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N11l'llrande lydelse 

Ljier den 1 clt'<'e111ha uncla la.r

l'ringsilrct fär riillelse enligt drnna 

paragraf hesl111as enclast 0111 an111iirk-

11i11g i .fi·i/ga 0111 f(·laktighctrn gjorts 

dcssfririnnan hl)s clrn ll)kala skatte-

9 

Föreslagen lydcls<' 

0111 /)('.l"l'iir <Jrcr w.raingcn har 

w1/f)rt.1 fiir riillel.H' enligt denna para

graf illlc hesl11111s. 0111 inte riillcl.\"l'll 

a1·ser oriktig anteckning 0111 iigare. 

R.ii11clsc .filr hesl11111.1 11nder hela den 

111y11digheten. hipandc /11.rcring1perioclcn. 

Innan riittelse beslutas skall. om de\\a L'j iir iivertllidigt. ~·ttrande inhiimtas 

fr;'m fastighl'tstaxeringsnfönndens ordförande och. om hindn ej miiter. 

fastighetens iigare. 

Den lokala skatlL'myndighetL'n skall. om de\\a ej iir uppenbart överflödigt. 

in1Hn tvii veckor tillstiilla fastighetens iigarc unLIL'rriittelse om beslut i fr;iga 

om riittelse i den ordning som avses i 19 ~ samt underriitta skattechden och 

vederbörandL' kommun nm bcslutct. 

Talan mot beslut i frilga om riittel- Talan nwt beslut i fr{1ga om riittel-

se eriligt denna paragraf jiir ej föras se enligt denna paragraf jörs genom 

siirskilt. Talan 11101 ta.raingrn .fClr besviir iiver d{'// 111.rering som a1·ses 

iirrn i den del hesl111e1 a1·ser fiiras i lll<'cl rii11e/sehesl111c1. 

den ordning som giiller för besviir 

över fi1stighe1s1a.rcringsni'i111nds he-

sllll. 

Niirm;ire föreskrifter om förfarandet vid riittelse enligt denna paragraf 

meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer. 

21 kap. Om besvär ö\·er fastighets- 21 kap. Besvär Ö\'er fastighetstaxe-

taxeringsnämnds beslut2 ringsnämnds beslut 

10 ~· 
:-.Iiimndcman som avses i 8 *utses för tiden fr:'1n och med den I juli det är. 

dt1 allmiin fastighetstaxering iiger rum. till och med den 30 juni det {1r dä st1dan 

taxering sker niisla g.[mg. 

ViirdL·ringsteknisk IL'damot i liins

riill fö;·ordnas av regeringen för tid 

som siigs i första stycket. 

22 kap. Om besvär över länsrätts och 

kammarrätts hcslut4 . 

2 Sl·11:1,ll' lvdl'i,t: I 'JK I :280 . 

.1 St:naslt: lnklst: 1 '181 :2811. 

4 Srnaslt: lylklsc 1981 :2~0. 

Viirderingstl'knisk ledamot i liins

riitt förordnas av regeringen för tid 

som siigs i första stycket. A Fgär 

sådan person under den tid. för 

rilken han har hlii•it l//sedd. fär 

regeringen förordna annan person 

Ji"ir drn tid som äterstär. 

22 kap. Besvär över länsrätts och 

kammarriitts heslut 
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Numrande lydelse Föreslagen lydel.~e 

23 kap. Om hes\'är siirskilcl ord- 23 kap. Hes\'är i särskild ordning 

uing' 

I ~" 

Har iigart' av fastighet. so111 skall fo underriittelse enligt 2D kap. IX~. inte 

f;'1tt sadan underriittelse senast den I 5 augusti under taxerings{iret. far iigaren 

anföra bes\'iir intill utg:111gen av iiret efter taxerings~1ret. 

Har 1111dcrrii11dsc so111 a1'.1cs i :!O 

kap. J.1l'lla18 .~haj/ .fdakrigr i1111e

htill. jiir iig11rc11 an.fåra h<'.l'l'iir fiirc 

111gti11gc11 a1· /t'llll<' 1/rct <'fia 1ax

cri11gsc/rc1. 

Den som enligt 21 kap. I * ft1r föra talan mot fastighl'lstaxeringsniimnds 

beslut hir före utgirngcn a\ femte {iret efter taxeringsiiret ;rnföra besviir. 

I. 0111 fastighet go.:110111 frirbiseendo: inte har blivit taxerad. 

2. 0111 taxering har iigt rum •tv annan egendom iin fastighet dkr om viircle 

har bt'stiimts fiir o:go:ndom som a\·so:s i 7 kap. I 6 ~. 

3. om fastighet har upptagits s{1so111 skattepliktig fastiin den iir undantagen 

frfin skatteplikt. eller har undantagits friin skatteplikt. trots att s{1 inte hade 

bort ske. 

4. om fastighet L'lier del av fastighet har taxerats pt11110.:r iin en ort eller djest 

blivit dubbeltaxLTad. 

5. om taxo:ringsbeslut betriillande l'astighetcn har blivit oriktigt p;'1 grund av 

felriikning. misskri\ning eller annat uppL·nhart fiirhist'ende. 

·' Sen;1-ic: lydebL· l'l:-\1 :2:-\11. 

'' SL'lla,le l\'lkbL' I <IX I :2Xil. 

7 Senaste l\'(klse l<JXl:2Xll. 

6. 0111 j('i1Tal111i11gsdomstnl genom 

lagakrafic'igwult' /Jesl111 i 111ril 0111 fl1s-

1igh<'lsTaxcri11g har frångclfl hehiirig 

ml'lldighels a111·i.rning 0111 rik11·iirdc 

.får 1·is.1·1 1·ärclco111rtidc och hcwiircn 

riir j(1s1iglw1 inom samma 1·iirdenm

rridc, 

7. 0111 ji1.11iglte1 pc/ grund m· all 

1111derlag1·1.får Taxaing ,11· 1;1.1·1ighc101 

har 1·ari1 .fduk1ig1 eller 11(11lls1iindigt 

har <i.mus 1·c'isc111fig1 a11110r/11lllla lll.r

ai11g iin so111 l>url sk<', 
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6. om eljest sådana omstiindighL'- 8. 0111 <O"ljt'st siidana omstiindighe-

ter föreligger. som bort föranleda tn fiirl'iigger. som bort föranleda 

viiscntligt annorlunda taxcrin,t! 0L"i1 \'iist'nlligt annorlunda taxering nch 

siirskilda skiil föreligger för prö\'ning siirskilda sbl föreligger för priirning 

i1v bt'sviiren. a\· hcs\·iiren. 

7. 0111 1111darii11clsc so111 <11·scs i :C:r! 

k11p. /./ clfa 18 ~ har h11fi j(•f<1k1ig1 

i1111chäll. 

Avd. 3. Förfarandet m. m. vid 

särskild fastighetstaxering 

25 kap. Taxrringsorganisationrn 

m.m. 

I s s 

Län indelas i siirskilcl11 f11stighe1s

taxcri 11gsdis1 rikt. 

Siir.1k il I Ji1s1ighet.1·1axeri11gsdistri k1 

skall 0111fa11a i·is.1·1 0111rclde inom 

liinet. 

, ~ 

- s 
Fiir l'llrjc siirskilt Ji1stighe1.1·1ax

eri11gsdistrik1 skall fi111111.1 en siirskild 

fos1ighcts/t1.\'l'l'i11,l!\llii11111d. SO/Il 1·erk

.1tiillcr /ll.\'('l'i11g inom distriklt'l. 

3 .~ 
lfrgeri11gc11 eller 111y11dighct so111 

regeringen b1'.1·1iin1111a lwsf11wr 0111 

indelning i siirskilda ji1s1ighets111.r

eri11gsdistrikt jiir etl 111.rcringstlr. 

Ordfi'irandc i siirskild fi1S1ighNs-

1<1.rcri11grnii11111d .fiimrdn11s 1/l' lii11.1·

.11yrdscn Fir C'll 1u.rai11gsiir. 

Ui11ss1rrcfs<'ll jilr .fi'irordna .1·11crfi

gurc <'Il fcc/<111101 i siir.1kifd ji1s1ighe1s

l<1.reri11g111ii11111d får cll t<1.rcri11gsär. 
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5* 
Ö1·riga lcdamc)tcr i S<°irskild .fi1stig-

he1st11xcringsnii111/U/ och .1·11p1J!c11n1cr 

fi'ir d!'m lllscs genom ral .fi'ir cl/ 

taxeringsår. 

Be.1·1ii111111!'!1"enw i 17 kap. 7 ~and

ra och trcdie .11.rckcna skall iiga 11101-

.1·1·amllllc tillii1111ming i frciga 0111 siir

skild ji1stighe1.1111xcri11g. 

fd 
Ue.1·1ii111111elsc•ma i 17 kap. I, 8-13, 

15-17 och 19-25 ~*skall i tilfri111pliga 

delar g<illa iire11 i ji·äga om särskild 

.fi1.\'/ighetstaxeri11g. Förord11ande ar 

kons11lc11ter som 111·ses i 17 kap. 15 * 

skall e111cllerrid äga rum senast de1130 

norember ärct före det är då särskild 

.fi1stighe1.1·taxcri11g äger rum. 

J,iinsstrrelscn och den lokala 

skat1e111y11dighetm skall åt siirskild 

.f i1.1· I ig f 1 l' IS I Cl X e ri 11 g.1·11ii1111 l d hcr!'da 

iire11de11 och 0111/wsii1ja göromäl m· 

expeditionell art. Niimnda myndig

heta granskar fastighe1sdeklara1io-

11er och tilllwndalui!l!'r i den 0111fi111-

11i11g som arbc1sfi'irlllillandcna lll!'d

ger fårcdragwulc i ärende som 111y11-

dighe1 granskat. 

n 
llesl'är ö1·cr ko11111111nfi1/1111iiktiges 

eller landstings hes/111 mligt 5 .~eller 6 

~. s1h·i11 den giilfrr tillä111p11i11f!,i'll av 

17 kap. 8 och 12 ~~. anförs hos 

liinsstyrclscn. lfi·åga 0111 Öl'crklaga11-

de1 skall i ii1·rigt bcstii111111elscma i 

ko1111111m1illagcn (/977:1791 0111 bc

wiir iirer l>esl11t ar ko1111111111f11/1111iik-

1ige tillii111p11.1. 

Mot /iinsstyrcl.ff11.1 /1es/111 rnligtför

sta s1rcke1 fiir ta/1111 i11te föras. Ta/1111 
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Jilr i111c heller fiims 11101 hcsl111 01lig1 

3 ~ eller 111111 lii11.1·s1rrl'l.I'('//.\' heslul 

enlig1 4 och 5 ~~ sc11111 n .~. s1/1·i11 den 

giilll'r 1illii111pning<'n ar 17 kap. 8 och 

11-13 ff 

26 kap. Särskild f'astighctsdcklara

tion. 111. 111. 

1 s s 

Den so111 rid ärels ingäng rnr iigare 

1illfi1s1iglw1filr lä111na siirskiltl f11stig

hl'tsdck/ar111ion riirantle Ji1s1ighc101. 

Dcklara1ion 111cd 1illhiin111dc hand

lingar skall lii111nas till liins.1·1yrdl'l·n 

eller den lokc1/t1 skatl<'ml'lldighc11·n 

snwst den 15 fdJ/'ltari under 111x

aingsårc1. D1·1sa111111i1 giiller fra111-

stiillningar cnlig1 In kap. -I och 

5 .ff 

1 s - s 
E/icr 111111wning iir den so111 rid 

iln•1.1· ing.ing rar iigarc 1ill fi1.wighe1 

shldig alt lii111na siirskild fi1.wighcts

deklam1io11. 

/)cklarnlirmen 111cd tillhiirandc 

l1t1ndling1ll' skall lii111na.1· till d('ll .1·n111 

har 111/i'ird111 an111aningen eller 1i// den 

lokala .1ka11c111yndighc1en ino111 den 

1itl so111 anges i 1111111aninge11. Sl111ti

d!'n fiir i111e hes1ii111111as 1ill 1irligare 

dag iin 1iondc dagen 1·fil'I' 111011ag1111-

. de1111· an11111ningcn. Shmid('// filr inlc 

heller hc.1·1ii111111as till 1idigc1rc dag iin 

den 15 j(·lmtari 1111dcr 1axeri11gsiirc1. 

:\n1111111ing 111fiird11.1 0111 del kan 

11n1a.1· a11del1·itl iin'r1· ing1/ng.fi'irclcga1 

s1icl11111fiirlzå//andc sm11 rnlig116 kap. 

sk11ll 111cd(iira ny taxering. An111aning 

fiir ocksli lllfi'irdas 0111 fm111s1ii/lni11g 

enlig! In kap. -I eller 5 .~ har gjo/'/s 
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11r11n ''" siir.1kildfi1l'fighersrlck/<1mrin11 

lr<1r /ii1111wrs. ,.\n111r111i11.!.!. ht'l1iil'l'r inre 

lllfi"iri/<1s. 0111 ilr·r iir 111111t•nh11rr all 

rlck/ararion inre hd1ii1·s .fiir r11x1·ring

t'11. 

B1·srii111111c/scma i 18 k1111. .!-9. 

l.!-1./. lfi . .!.!-../(} .~.~ .\lllllr ..// .~ .fiir.1ra 

och rrcdie sryckena skall i den män 

inre 11111wr iirfiireskri1·cr i della kapird 

iiga 1110r.1Tarr111</e 1illii111pning l'iil siir

ski/d .fi1stighe1.11axcri11g. I an11111ning 

elit /ii111n11 ji1s1ighe1sdck/amri1111 sk11ll 

l'irlare lämnas 1111pgiji 0111 den grund 

ptl l'i/kcn an11111ni11g ska. 

\'ire jiir inre .fiircliiggas i fit!I so1n 

sligs i .! .~. I flimrar! <1n111t111ing atl 

/ii1n11a siirski/d Ji1srigher.1dck/11mrion 

/lir diirm111r 1·i1e fiire/iiggas. 

27 kap. Fiirhcrcclandc iitgiirclcr 

n 
Sc11<1sr den 31 oktohcr året j{'ire 

taxcringsrlret skall regeringen 1·ll1·r 

myndighet som regeringen hcsrii111-

111a bcs/111<1 fi'irr'.1krifia f('ir ji'irhcrc

rl1·!.1'1'11rhc1c1. 

1 s - s 
Senast drn I O /t11111ari 11111/cr tax

cri11g.1·1/rt'l skall rcgcringm eller 111yn

dighc1 som regeringen hcs1ii111111a 

hcs/111<1 de y111·rligarc .fi'irnkrijier 

mligt 7 kap. 7 ~ sm11 hchii1·s fi'ir årets 

t<1xai11g fi'ir1110111 rlc111 som h<1r 

hes/111<11.1 ji'ir dm 11iimwst fiircgtlentle 

all111ii1111a fi1.1·1ighl'l~·t11xai11gen eller 

.fi'ir diirefia f(iliandc särskilda ji1stig

he1s1axcringar. 
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28 kap. De siirskilda fastighctstax

cringsniimndcrnas wrksamhct 111. 111. 

I 
' s 
lfrsrii111111dH'ma i 211 kap. 1-<J ~-~ 

samf 15 ~ giilla i fillii111pliga <il'lar 1·icl 

siirskild fi1sfigh('fsfa.rl'ri11g. 

1 s '- s 
/Jc11 siirskiltla fi1.\"figlw.1·fa.rai11gs-

11ii11111d1•11 skall sc11a.1·f <il'll 31 111af 

1111dcr raxcring.Hir<'f 111edtlela hesluf 

0111 1axcri11g a1· .fi1sfigh1•f .10111 ingtlr i 

disfrikfcl. 

Besfii111111d1·!'m11 i 20 kap. I::. och 

13 ~.~ 0111 .fi1.1·fighcfsfaxl'ri11gs11ii11111-

dl'11.1· hes/l/f giiller l'itl siirskiltl .fi1sfig

h1•f.1·fax1•ri11g. I hcsl11fl'f skall också 

r!'llol'i.1·a.1· tle skiil so111 ligger fil! grund 

.fi'ir l'!'rksfiilld nr faxaing eller. 0111 

siirskild ji1.1·fighcfsdekli1rafio11 har 

lii11111111.1· clla 0111.fiw11sfiill11i11g 0111 ny 

f<1xeri11g har gjorls, de skiil som ligga 

1ill grund .fi"ir hes/111 au nr 111.raing 

infc skllll skl'. 

, s ., ·' 
f>en lok<1la skilft1•111r11digherc11 

skall scnllsf drn 30 J1111i 1111da fa.r

eri11gs1lrc1 1111dcrrii1111 den som \'lir 

iiga1't' fil! firsfighcf 1·id i11gii11gc11 111· 

iircf 0111 

I. i1111eh1/llcf i tlm siirsk il tia ji1sfig

hl'f.1'fllXCri11grnii11111d!'11s /les/111 0111 nr 

fllxai11g al' fi1srighcr. 

::. . arr iiglln'll sc11as1 ilen 31 aug11sri 

till .fi'1.11igha1·fax1·ri11g.1·11ii11111de11s ord

.fiirandl' .fiir u1·gl' skrifiliga erinringar 

11101 hcs'111cf. 
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3. titt 111· 1111dl'rriittc/se kommer il/I 

sii111lt1s l// l'11da.11 0111 iigarc11 har a\'ge11 

eri11ri11gar 11101 />es/111e1 l'lla fils1ig

lrctstaxai11gs11ii11111d<'11. r11w1 atr ai11-

ringar har m·gells, har bl'sl11ra1 lisiirra 

11111w11 ra.rl'l'i11g ii11 so111.fim11går a\' .! .~ 

eller a1111ars har Ji·i'i11gärr s1idt1111 

/lcs/11t. 

4. l'cid so111 skall iakttas m· de11 so111 

l'ill iil'aklagc1 di'11 siirskilda ji1stig

/Jctstaxcri ngs11ii11111d1•11.1· hes lut, 

5. i1111cluillet i skiljt1ktig mening. 

Senast den .W jw1i 1111clcr raxcri11gs

c'ircr skt1ll den lokalt1 skiilt1·mr11dighe

tc11 1111dcrriitra dc11 som har lii11111c1t 

siirskild .fi1s1ighctsdcklc1rario11 eller 

som har gjort ji·11111stiill11ing 0111 nr 

taxering i de1 fäll _tilstighetstaxaings-

11ii11111den har t>csl11tat att ny taxering 

i111c skall ske. l !ndariillclsc11 skall 

i1111cl1tilla rll' skiil so111ligger1ill gru11d 

ji"ir /les/111c1. Vidt1rl' skall gtllla rnd 

som siigs i fiir."la stycket p11nktcma 

.!--5. 

U11derrii11el.1·e skall ock.1·ci sändas 

1ill den s11111 har h/i1·it iig11rc till 

fastiglll't l'jlcr i11gti11gc11 m· årl't 0111 

ht111 hos den lokala skmtc11ir11dighc

t1'11har1111111ii/1 att h11111·ill ha l'll sili/1111 

1111derriittclsc. 

- s _, ~ 

Den siirskildc1 Ji1srighc1s111xcri11gs-

11ii11111d1·11 skall .1·,·11a.11 den 15 .l'l'/1tc111-

ha under taxcri11gsärel 0111priirn 

beslut niir fäs1ighctsiigarc11 m·gcr 

eri11ri11gar eller skäl 11111111rs förclig

t:cr. 
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6§ 
Den särskilda fi1stighetstaxerings

niimnde11s arbete betriiff ande f(/Sfig

hetstaxeringen skall wira avs/litat 

senast den 15 september under tax

eringsåret. 

1.~ 

Den lokala skattemyndigheten 

skall senast den 15 oktober under 

taxeringsåret till iigare m· fastighet 

sända underrättelse om den särskilda 

fastighetstaxeringsniimndens avgö

rande enligt 5 f Vidare skall den 

lokala ~·kattemyndigheten senast 

samma dag sända underrättelse till 

sökande som begärt förde/11ing av 

taxeringsl'ärdet enligt I §. 

Underrättelse skall innehålla upp

lysning om vad som skall iakttas av 

den som 1·ill örerklaga fastighetstax

eringsnämndens bes/lit samt om inne

hållet i skiljaktig mening. 

Underrättelse enligt första stycket 

skall vidare sändas till iigare som före 

utgången m· juli månad under tax

eringsåret inte har erhållit underrät

telse enligt 4 .~ och som senast den 25 

augmti under taxeringsåret anmält att 

han önskar underrättelse om innehål

let i beslut om fastighetstaxering. 

8 .li 
Bestämmelserna i 20 kap. 19 § 

gäller 1·id den särskilda fastighetstax

eringen i fråga om underrättelse 

enligt I, 4 och 7 §.li. 

C) § 

Den siirskilda fastighetstaxerings

nämndens bes/lit om fastighetstax-
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aing skall j(:iras in i ji1stig!ters

liingd. 

Fasrigh ersr11.\"l'rin,1!s11ii11111 dens he

s lur 0111 hvggnad t>ti ann1111s mark 

lll<'d 1·iirdc 1111da JO 000 kronor skall 

dock i11te./i"ir11s in !Ji1stighcrslii11gdcn. 

lktse1111111a giiller 0111 w1111111 iin staren 

rill!tiirig fiir.l"l'arshrggn11d. so111 l'n!igt 

3 kap. 2 * iir 1111da111agrn frän sk.atte

plik.1. 

F~1s1ighe1sliingden skall skril'lls un

der 111· lokal ska1t<'mrndig!tC't. Den 

sk.all diircficr sch·iu giillcr den årliga 

raxcringen 11ro111 h1·rriijji111de cgl'n

do111 SO/I/ lll'SCS i <111dra styckl't l/11.l'l'.\" 

i1111e.fi1lla den siirsk.ilda .fi1stighc1.11ax-

1·ring.rnii11111111'11s hes fur om fasrig!tcrs

taxcring. 

Niin11ar<' fiireskrijicr 0111 .fi1stig

hets!t/!1gdcn 111cddcle1s i/I' regaingcn 

t'llcr 111yllllig!ter som regeringen 

/>es tii 111111er. 

I o * 
Ht'stii111111cfscma i 20 kap. 23 * 

giiller 1·id siirsk.ild .filstighctsta.rcring. 

l?.iittcfse 111· siirskild fiistig!tc1s1ax

t'l"ings11ii111111/s h<'s/111 filr ske endasl 

0111 fclaktig!tcre11 1111pkr1111111i1 1·id 

rcrkstiilld ny 1axering. 

11* 
Regeringen 111eddi'/11r de 11iim111rc 

fiircskrifia 0111 den siirskifda fi1stig

ilctsraxai11gsnii111ndcns arbete so111 

/Jehiirs 11tö1·cr 1·ad som anges i denna 

l11g. 

12 -~ 

[)en fokala ska11c111y11dig!tc·rc·11 

sk.all i a11ledni11g 111· fi.irrn/111ings

do111stofs hcsfut 111'.\'l'('lldC' risst rax

cringsär. fi'ir ejierfiiljandc år under 
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den liip111ulc raxcringspaiodcn i fas

righC!sliingdrn föra in clc iindringar i 

eller tilliigg 1ill.fi1s1ighe1s1axcri11g som 

.fi'iljcr ar b('sfutct. Denna åtgärd skall 

dock inte viilras får clr clå ny taxaing 

har skett och int(' heller fiir åren 

chircficr. 
Argiirdrn skall 1·icl111s i110111 fi'm 

11ui1111dcr Ji·c/11 elen dag bcsl111e1 mcd

ddades. 

fJrn lokala skattc111r11dighctc11 

skall i110111 11·1) rcckor cjia 1·idtage11 

cirgiircl tillstiilla fastighelcm ägare 

1111clcrriill('lse i den ordning som m·sc·s 

i lO kap. 19 *· Lä11ss1yrclsc11 sa111t 
1 ·c·d,,rhiirc111clc J<1s1ighetst11xcri11gs-

nii11111cl. taxai11g.rnii111nd och ko111-

11111n skall 111ulcrrii11as 0111 ärgiirdcn. 

Undcrriittclsc11 skall innehålla 11pp

lys11i11g 0111 

l. den räl/ att anföra bcsriir öi·er 

den siirskilcla ji1s1ighets1axcri11gc11 

so111 .fi"ilier Cl\' 31 kap. I~. 

l. den riill all an.fi"ira hcsrär öi·cr 

inkomst- och fiir111ögcnhe1s111xcring-

1·11 smn .1katlskyldig har enligt 102 * 
taxaingslagm ( 195n:n23) och l'lld 

han cliin-id har att iaktta. 

3. den lokala skattc111y11clighctrns 

skrldighel att iimlra i11ko111.1·1- och 

.fi"in11i"igl'llhet.1·taxeringrn rnligt 72 I>.~ 

taxeri11gslagc11, .\'{I/Il/ 

.J. hcstii111111clscrna i 16 kap. 0111 11y 

taxering. 

fJct so111 siigs om fön·alt11i11gs

do111srols !1esl111 gäller ii1·c11 om den 

lokala skattem1·1ulighctcns hes/ut 0111 

riiuclse enligt /I!~ och lO kap. :!3 ~. 

Niinnare fiircsk rifter 0111 fii1:fi1ra11-

clet enligt denna pllmgraf 111eddcllls 

ar /"C'geringt'll riter 111nu/ighe1 so111 

regeringen hes1ii111111cr. 
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29 kap. Besvär iiver särskild fastig

hetstaxeringsnämnds beslut 

H 
Bestii111111e/sema i 21 kap. l. 2 och 

7 !$!$ skall giil/a även i fråga 0111 

siirskild fas1ighetstaxering. 

) ~ - s 
Be.wiir 111• ägare m· fastighet skall 

ha kommit in senast den 30 november 

under taxeringsåret. 

Kommun.i· beSl'iir skall ha kommit 

in före den 15 januari året efter 

taxeringsåret. 

Be.l'l'iir ar taxeringsinte11dent skall 

ha kommit in senast den 15 maj året 

efter taxeringsåret. Han skall inom 

samma tid ha a11girit yrkanden och 

grwufrr .för hesviirstalan. om ej med 

hiinsyn till utredningens 1·idf.1ftighet 

eller andra synnerliga skäl länsriitlen 

medger anstånd. dock liingst intill 

utgången m· septemher månad sam

ma 1/r. 

Kommer besviir .från ägare in l:f1er 

den iför.Ha stycket angivna tiden men 

före den 15 maj året efter taxerings

tlret . .får lii11sriilll'n prÖl'{I bcs1·iiren 

om laxeringsintendenlen helt eller 

defris biträder hes1·iiren i sak. 

3 !$ 

Bestiimmelsema i 21 kap. 8-10 !$.~ 

skall gälla även i .fråga om särskild 

ji1.1·1 ig helstaxc ring. 

30 kap. Besvär Ö\'er länsrätts och 

kammarrätts beslut 

I-~ 

Bestämmelserna i 22 kap. I !$samt 
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3-7 H skall iii·en gälla i fråga 0111 

siirskild fastighetstaxai11g. 

1Hot länsriitts heslut om såda11 fiir

delni11g ar taxeringsvärde som skett 

med tilliimpning m· 28 kap. 1 .~ och20 

kap. 15 !i får ta/1111 inte föras. 

31 kap. Bl'Sl·är i särskild ordning 

/!$ 

Den som e111igt 29 kap. 1 i$.får f<Jra 

talan mot fastighetstaxerings11ämnds 

beslw .fiir. i de fall diir lokal skatte

my11dighet 1·i<ltagit åtgärd e11/igt 28 

kap. 12 *· anföra be.n-är iircr tax
ai11gen i11om sex månader från dage11 

för skattemyndighctem· åtgärd. 

n 
liar ägare m'fastighct, som skal/få 

11nderriit1clse enligt 28 kap. 7 *· inte 

fått sådc111 111ulerriit1else senast de11 30 

oktober 1111der taxeringsåret. får iiga

ren anföra besriir intill llfgånge11 ar 

året efter taxeri11gsåret. 
Har 11nderrä11else som a1·.1·es i 28 

kap. 4 eller 7 .~ lwjifclaktigt i1111ehåll, 

får ägaren anföra /~es1·är före 11tgång
e11 ar femte året efter taxeri11gsåret. 

3* 
Dm .\'0111 t'nligt 29 kap. I ~~ filr fiJra 

talan mot fastighetstaxering.rniimnds 

heslwjårföre wgången t11',femte året 

efter taxeringsåret anf iira bc.1·1·är, 

I. om fastighet grnom .förbiseende 

ime har 11/irit taxerad, 

2. om l'id ny taxeri11g annan egen

dom ii11 fastigl1ct har blil'if taxerad 

eller 1·iirde har bestämts för ege11dom 

som m·ses i 7 kap. 16 !i. 
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3. 0111 1·id ny 111.rcring fi1stigh('/ har 

upptagits scho111 skllltl'pliktig fi1stii11 

den är 111ulc111tc1gc11 från sk111tl'plikt, 

eller h11r 11111la11tagits Ji·c/11 ska11e11lik1, 

/rots all scl i11lc' lu11IC' bor/ ske. 

4. 0111 rid 11r ta.rai11g fi1stighl't eller 

del cll" fi1stighe1har111.rC'rats pc/ 111er ii11 

en orl eller eljl'st b/i1·i1 dubbelta.r

aad. 

5. 11111 rid ny ta.raing 111.rcri11gshc

s/l// hetriifji11ule fi1stighet!'ll har /llirit 

oriktigt pc/ gr1111d m'fclriik11i11g. 111iss

skril'l1i11g clla 111111at 11ppe11hart fiir

hiscc11dc, 

6. 0111 ji'irrnlt11i11g1"Clo111stol gc110111 

/11gakrafiiig1111de beslut i mål 0111 ji1.1-

tighctstc1.rcri11g h11r fi·ä11g1/tt hehiirig 

111ymlighets am·is11i11g 0111 riktriirdc 

för 1·iss1 1·iirdC'o111råde och />e.1Tiirc11 

r<)r filstighct i110111 sa111111a rärdco111-

rtidc, 

7. 0111 .fi1stighl't 11tl gr1111d 111" att 

1111d1·rl11g('t fiir 111.rering a1· Ji1s1ighe1t'll 

har 1·arit fi'l11ktig1 ellff o.fitllstiindigt 

h11r åsatts riisentligt 111111or/1111da 1a.r

cri11g ii11 s11111 lwrr ske, 

8. 0111 c/jcs/ säda11a 0111s1ii11dighc1cr 

förC'!iggcr, s11111 hor/ fiiranfrda 1·ii

se111/ig1 a1111orl1111cl11 111.rl'ri11g och sär

skilda skiil.fi'i,.,,/iggcr.fi'ir priirning a1· 

hC.\'l'cirl'll. 

Bl'slii111111elsern11 i 23 kap. 3 och 

4 ~~ skall gii/111 ii1·c11 i fi·clga 0111 

siirskild f11s1ighe1sta.rl'ri11g. 

32 kap. Öuiga hcstämml.'lscr om 

bcs\'är 

i s 
' Be.\Tiirsriill, so111 mlig1 29-31 kap. 
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giilferfi"ir iigarc m· ji1stighct. tillko111-

111a den so111 1·id ingängen al' tax

eringsäret 1ir iigare m ·ji1stighet liksom 

den so111 <ltirl'jier, dock senast före 

ingilngcn m· det t11.raingsär dä alf-

111iin ji1stighl'tstaxcri11g sker niista 

g1/ng. har blii·it iigare a1· fastigheten 

ii1·e11.,·0111 arrendator, 1·ilkc11 jämlikt 

111'/l//, ingånget e_ficr ko11111111nal

ska11elagens ikra/itriidande. gc11t

e111111 ägare har att a11.1·1·ara för skall 

.fär ji1stighcr.1· g11ra111i/Jclopp. 

Bcstii111111clscma i 24 kap. 2-7 *·~ 
skalf äga 111ot.1·1·11ra11dc tilfii111p11i11g i 

]i·åga 0111 siirskild fastighetstaxering. 

I. Denna lag triider i kraft dagen efter den dag dt1 lagen enligt uppgift pf1 

den har utkommit friin trycket i Svensk författningssamling och tilHimpas 

första giingen i friiga om 20 kap. 12 och 23 **· 21 kap. 10 *samt 23 kap. 1 och 

2 ** vid 1981 i1rs allmiinna fastighetstaxering och i övrigt vid 1982 års 

siirskilda fastighetstaxering. 

2. Fiirordnande av konsulent enligt 25 kap. (1 *skall för 1982 års särskilda 

fastighetstaxering ske fiire utgiingen av januari mfoad 1982. 

3. Inför 1982 ärs siirskilda fastight'lstaxering skall föreskrifter t:nligt 27 

kap. 1 * faststiillas senast den 21 dcccml:it:r 1981. 

4. Vad som siigs i 16 kap. 4 *om ersiittning för gatukostnader skall i friiga 

om gatubyggnadsiitgiirdcr som har pal:iiirjats före utgi111gen av år 1981 avse 

gatumarkscrsiittning och crsiittning för gatul:iyggnadskostnad. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i taxcringslagen (1956:623) 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1956:623) 1 

dels att 174. 176--186, I 86 a. 187-197 samt 199 och 200 §§skall upphöra att 

gälla samt att rubrikerna före 174 S och rubrikerna niirmast före 178, 182, 

184. 19 L 193, 195. 196. 199 och 200 §§ skall utgä. 

dels att 2 § I mom., 68. 72 a och 102 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 72 b §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

1 11zo111. c I denna lag förstf1s med 

i11koms11axeri11g: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig 

inkomstskatt: 

I Lagen omtryckt 197LVJ9. 
Se1wste lydelse a\· 
17.f *I 1110111. 1'!72:171 
17.f * .f mom. l'J79:.f90 
17.f * 5 111om. 1973:1106 
177 ~ 197.f:773 
17X *I 1110111. 1972:171. 
178 * 2 mom. ··-
178 * 3 llll)lll ..• _ 

IXO * I <J7.f:773 
181 * 1972:171 
182 * I 'J7 5: I 178 
18.f * I 979:.f911 
185 * .. _ 
186 a * 1973: 11116 
187 * 197.f:773 
189 * I CJ7l):.f911 

190 * 197.f:773 
llJI *I mom. 197!J:l75 
191 * 2 1110111 ... _ 
192 * 1980:956 
193 * i'J79: 175 
l!J5 * I mom. 1976:108.f 
195 * 2 mom. 1973:1106 
195 * 3 mom. 1979:175 
195 * 5 mom. ··_ 
llJ7 * 11)79: 175 
199 * 1972: 171 
200 * I lJ7.f:773 
lagens rubrik 1CJ7.f:773 
rubriken förl· 178 * 1972: 171 
rubriken fiire 193 * 1973: 11116 
rubriken fiire 199 * 1975:707. 
c Senaste lycklse 1979: 11:'3. 
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förmögc11hetsta.rcri11g: taxl·ring till statlig förmögenhetsskatt: 

al/miin fastighc1swxeri11g: s~idan taxering av fastighet. som enligt I kap. 7 ~ 

fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) skall verkstlillas \·art femte år: samt 

särskild fastighetstax- siirskild fastighetstax-

c ring: sädan taxering av fastighet, 

som skall verkstiillas ek <tr. di1 allmiin 

fastighetstaxering icke äger rum. 

er in g: s{tdan taxering av fastighet. 

som rnligt f(J kap. fastighetst11.r

eri11gslagc11 ( 1979: 1152 J skall verk

stlillas de {tr. d{t allmiin fastighetstax-

ering inte äger rum. 

lnkomsttaxering och förmögenhetstaxering samt siirskild fastighetstax

ering innefattas under beniimningen 1irlig ta.rl'ring. 

Till den {1rliga taxeringen hiinfiirs ocks{1 rnd som enligt 6X ~skall antecknas 

i skattcliingden i fri1ga om annat iin inkomsttaxl·ring eller förmiigenhetstax

ering. 

Med Hinsriitt först;ls i denna lag iiven den ml'llankllmmunala skatteriitten. 

om inte annat framgftr av omstiindigheterna. 

6X ~-' 

Av taxeringsniimnd beslutade taxeringar skall för varje skattskyldig 

införas i skatteWngd. 

1 skattcliingden antecknas siirskilt 

dels i avseende pii statlig inkomstskatt inkomst av olika förviirvskiill1ir med 

angivande tillika i frilga om skattskyldig;1 som avses i l) ~ :l mom. lagen 

( 1947:576) om statlig inkomstskatt huruvida inkomsten utgör A-ink1H11st 

eller B-inkomst. medgivet avdrag för underskott i fön·arvsblla. samman

riiknad nettoinkomst (summan av ink1,msterna av olika fi\n·iirvskiillor. 

minskad med avdrag fiir underskott). medgi\'lia allmiinna avdrag som inte 

avser underskott i förviirvskiilla. taxerad och beskattningsbar inkomst. 

dels beskattningsbar inkomst l'nligt 2 ~lagen ( 195X:2lJ'.i) om sjömansskatt 

och enligt I * 2 mom. niimnda lag skattepliktig dagpenning samt det antal 

perioder om trettio dagar for \'ilka den skattskyldige har upphurit sådan 

inkomst under beskattnings;\ret. samt sjömansskatteniimndens beslut om 

jämkning enligt 12 ~ 4 1110111. lagen om sjömansskatt. 

dels i avseende p{1 kommunal inkomstskatt taxerad Pch beskattningsbar 

inkomst. 

dels beslut i övrigt. som avser förutsiittning för anlrag enligt 4X * 2 och 3 

mom. kommunabkattclagcn ( 192X:3711) eller för skattereduktion enligt 2 * 4 

och 5 mom. uppbördslagen ( 1953:272). 

3 Srnastc lnklsi: 19~0: I tl:'ill. 
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dC'ls bl'slul. som a\·ser förutsiittnin!! for skattl'rL'duktion enli!!t 2 ~ lagl'n 

( l lJ7X:423) om skattl'liittnadl'r för \'issa sparformcr L'llt'I" 5 * la!!L'n 

( llJXO: 1047) om skatll'rcduktilln för akticutdclnin!!. 

dC'ls beslut om avriikning av utliindsk skatt clkr tilliimpning av progrcs

sionsbL·stiimmelscr enli!!t avtal för undvikande av dubhl'lbeskattning. 

dels uppgift om sko!!shruksviirde. varp;! skllgw;irdsav!!ift skall beriik-

nas, 

dels skattepliktig och beskattningsbar fiirmi.igcnhet, om skatt skall utg{1 

enligt 11 *lagen ( 1947:577) om statlig förmii!!enhetsskatt. 

Uppg:ir den enligt lagrn om statlig inkllmshkatt bniiknade taxerade 

inkl1msten till minst <i()()() kronor för ensamst:kndl' och till sammanlagt minst 

<i()()() kronor fiir makar, som varit gifta vid ing:in!!en a\' beskattnin!!siiret och 

under detta i1r IL'\·t tillsammans, skall den heriiknade taxerade inkomsten 

införas. iivcn om heskattning~bar inkomst icke uppkommer. 

Skatteliingdcn skall underskrivas Skattl'liingden skall underskrivas 

a\' lokal skattemyndighl'I. Den skall av lokal skattemyndighet. Oen skall 

cl:irdter s;lvitt giiller den {1rliga tax- diirdter sihitt giiller den {1rliga tax-

eringen med 1111ila111ag m· siirskild nin).!L'n anses inndatta taxerings-

/i1.1·1ighc/.1/t1.r1'ri11g anses innefatta niimndens beslut. 

taxeringsniimndens beslut. 

72 a ~, 

Har taxerin!! för inkomst eller fiirmögenhet som har beslutats a\' 

taxcringsniimnd icke införts i skattcliingd inom fiireskri\'en tid eller har si1dan 

taxering införts fiir annan iin den taXL'rin!!en avse:>tt eller eljest uppenbarligen 

införts felaktigt i s.idan Ifingd. ffir liinsstyrelsen eller den lokala skattemyn

dighl'ten böluta om riittdse av liingdL'll i denna del. Har beskattningsbar 

inkomst enligt 2 ~lagen ( JlJ.:'i8:29.:'i) om sjömansskatt clkr enli!!t I * 2 mom. 

niimnda lag skattepliktig dagpenning eller det antal perioder om trettio dagar 

fiir vilka skattskyldig uppburit siidan inkomst iindrats. skall myndigheten 

vidtaga hiirav betingad riittelse av liingden. 

Uinsstyrclsen eller den lokala sk:ttll'myndigheten far vidare. om inte 

siirskilda skiil talar for att liinsriitten biir a\'göra fri1ga11. besluta om riittelsl' av 

taxeringen i den 111!111 denna blivit nriktig till fi'iljd av 

I) uppenllar fclriikning eller uppL'nhart klaktiµ ii\'L'rfiirinµ a\· belopp i 

dl'klarati1111. 

2) uppenbar felakti!!het i fr:1µa om uppgift till ledning fiir pMlirande av 

sk11gsv;'1rdsa1·µift elln om fastighets uxninµs,·iirde. 

"Sc·nastc ll'lklsc· l'JXll: 11115. 
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3) uppenbar felaktighl:'! i fr[1ga om beriikning a\· intiikt av annan fastighet 

enligt 24 * 2 1110111. ko111111unalskattelagen ( 1112S:3711). beriiknin,l! av avdrag 

enligt 45 * första stycket kommunalskattdagcn eller beriikning av garanti

belopp enligt 47 * kom111unalskatlt'lagen. 

4) uppi:nbar frlaktighi:t i fr<"1ga nm schablonavdrag för i:gi:navgift och 

avstiimning a\' si1dant a\'drag eller a\'drag som annars mcdgt·s skattskyldig 

utan siirskild utredning. 

5) uppenbar felaktighet i fri1ga om avdrag. vars riitta beltlpp framgiir av 

debitering. avdrag: för premier och andra a\'giftcr. som avses i ..\6 * 2 111\1111. 

första stycket 3) konrnrnnalskattl'iagen. i:llcr motsvarande a\'\lrag enligt 4 * I 

mom. andra stycket lagen ( l'J..\7:5711) om statlig inkrnnstskatt. aHlrag enligt 

..\(1 * 3 mom. kommunalskattclagcn elln 4 * 2 n111m. lagL'n om statlig 

inkomstskatt eller avriikning enligt 46 * ..\ mom. kommunalskattelagL'n av 

allmiint avdrag. 

6) uppenbar frlaktighct i fr;iga om grundavdrag eller avriikning enligt 50 * 
3 1110111. andra styeket ko111111unalskattclagcn av s;idant avdrag:. 

7) uppenbar felaktighet i fdga om si.idana fiirutsiittningar för skattereduk

tion. som enligt h8 ~skall antecknas i skattcliingd. 

8) uppenbar felaktighet i fr;lga om forutsiittningar för tilliimpning av 

bcstiimmclserna i 11 * I 1110111. lagen 0111 statlig inkomstskatt om uppdelning 

a\' A-inkomst och B-inko111st. 

9) uppenbar felaktighet i friiga om bniikning av makars 0L'11 hemmava

rande barns för111ögenhl:'! enligt 12 *lagen ( l'J..\7:577) om statlig frirmi.i!!L'll

hetsskatt. 

10) uppenbar felaktighl:'! varigenom A-inkomst enligt 9 * 3 111om. lagen om 
statlig inkPmstskatt har betecknats som B-in komst dkr inkomst a\' tjiinst. till 

den del denna utgiirs a\· periodiskt understöd eller diir111ed jiimförlig 

periodisk intiikt. har betecknats som A-inkomst. 

11) uppenbarligen för J;igt avdrag enligt 50 * 2 mom. fjiirdc stycket 

kommunalskattclagcn eller 111obvaram.le avdrag enligt lagen om statlig 

in ko111stskat t. 

Fiireliggcr felaktighet av angirna slag for myndigheten iivcn besluta om 

diirav föranledd iindring: av den skattskyldigL'S elln makens taxering i ovan 

angivna hiinsi:cnden. 

Eftcr utg{ingi:n av maj mimad iiret dtcr taXL'rin!!si1ret fitr riittelsc i:nli!,!t 

denna paragraf beslutas endast om anmiirkning i fraga 0111 felaktighet av den 

art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorts hns den snm har att 

besluta om riittelsen. 

Innan riittclsc beslutas skall. om det hehiivs. yttrande inhiimt;1s frim 

taxcringsniimnckns ordfiirandc. lnnl'11iir ifr;1gasatt i1tg:iird enligt andra eller 

tredje stycket hiijning av taxering. skall den skattskyldige hert•das tillfälle 

yttra si!! innan riittelse sker. 0111 hinckr hiirfrir ej miiter. 
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Beslutas riittelse l'iicr viigras riittelse som den skattskyldige har yrkat, 

skall, om detta ej iir uppenbart ii\·erfliidi!).t. beslutet inom tva veckor 

tillstiillas den skattskyldige i elen ordning som i 69 ~ 4 1110111. föreskrivs i fräga 

om underriittebe hetriiffande taxeringsniimnds beslut. 

Talan mot beslut i frt1ga om riittel- Talan mot beslut i fri1ga om riittcl-

se enligt denna paragraf .filr •'.i j('ims 

särskif/. Tllll/11 11101 lll.rl'ri11grn Jiir 

ii1·1·n i den del hl'sfu/i'I 111·.1crfi'irlls hos 

lii11Srii1trn i dc11 ord11i11g som före

skri\'\ i N, 76, J()(I och /Il/ H. 

se enligt denna paragraf fi.irs grnom 

besriir iil't'r de11 /ll.rl'ri11g som 11\'se.1· 

111ed riirrclscheslurl'I. 

72 h * 
Den lokala skatll'111yndighctc11 

skall, 0111 illlc särskilda skäl ralar fiir 

llll lii11.1rii11rn hiir tll'giira fi·1/g11n. 

bnlura 0111 dm iim/ring i taxeringen 

för i11ko111.1·1 och fiirmiigcnhct smn 

fi:imnlcds ar fiirrnlt11ingsdo111stol.1· 

bes/ur 0111 1il/iigg 1il/ eller iindring i 

fll.1·1igh<'IS1<1Xcri11g m· .fi1s1ighe1 fiir l'il

kCll i/l/iik1 hcriiknas enlig1 24 !i 2 

1110111. k 011111111n11!skaI1clagc11 

r /928:370). /)c1sl111111w g1illa i dc1 

Jitf/ 11fgiirtf t'nfigt 28 kil/I. f 2 !i .fi1.1tig

lzetStllXl'ringsfag<'ll ( /<JN: 1152) har 

ridtagirs eller beslut 01n riit1cl.l'I' har 

.flma1s rnligt 20 kap. 23 *eller 28 kap. 

i 0 !i sa111111a lag i fråga 0111 st1d1111 

fas1ighe1. 

Afrnclighe1en .filr iii·cn hcslulll 0111 

sådan iindring i drn skaflskyldiges 

makes taxering som fiira11led.1· m· 

hcsl11t enligt fiirsla stycket. 

;\ ndring en/igr denna paragraf' 

skall bl'sluw.1 i11c11nfc'111111ånllder från 

den dllg dti lws{lllel riirande ft1stig

he1s1a.rcringc11 !llC'ddeladcs eller iit

giirden 1·idtog.1. 

/11ncbiir ifrågasall tlrgiird c111ig1 .för

slll eller andra stycket hiij11i11g m· 

taxering, skall den skarrskrldigc bere

das 1i//filllc y11ra sig i1111a11 ii11dri11g 
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I !ar fastighets taxcringsviirde le

gat till grund för inkomsttaxering 

eller förmögenhetstaxering och sker 

genom heslut av regeringsriitten. 

kammarrätt eller Hinsriitt s{1dan 

ändring hetriiffande fastighetstax

eringen att inkomsttaxeringen eller 

förmögenhetstaxeringcn hiir hc

stiimmas till annat belopp iin som 

skett. må besviir med yrkande om 

hiirav föranledd ändring i taxeringen 

för inkomst eller förmögenhet anfö

ras av den skattskyldige. taxeringsin

tendent och. såvitt angi\r taxering till 

kommunal inkomstskatt. vederbö

rande kommun. 

~Senaste lydelse 1979: 175. 

29 

Föreslagen lydelse 

hes/utas, 0111 hinder härfhr inte 

111iiter. 

Bcsllllll.1' iinclring eller riigras iillll

ring so111 elen skC1t1skylclige har vrkat, 

skall. 0111 clcttll inte iir uppenbart 

iirnjlr'idigt. f,cslutet inom t1·å 1·cckor 

tillställlls den skllttskyldige i elen ord

ning sm11 i (19 .~ .J 1110111. j('jreskrirs i 

frtiga 0111 111ulariit1clse hctriij}i111cle 

ta.rcringsnii1nnds hcs/111. 

Ta/lin 111ot hesllll i frdga 0111 

iindring enligt clcnna paragmf fårs 

ge110111 bc.l'l'iir iirer elen taxering so111 

a1·.1·es med iinclringshcslwet. 

I !ar fastighets taxeringsvärde le

gat till grund för inkomsttaxering 

eller förmögcnhctstaxering och sker 

genom beslut av regeringsriitten. 

kammarriitt eller länsrätt sf1dan 

iindring betriitfandc fastighetstax

eringen att inkomsttaxeringen eller 

fiirmiigenhetstaxeringcn bör be

stiimmas till annat belopp än som 

skett. /ilr besviir med yrkande om 

härav föranledd iindring i taxeringen 

för inkomst eller förmögenhet anfö

ras av den skattskyldige. taxeringsin

!t'ndent och. sih·itt angi1r taxering till 

kommunal inkomstskatt. vederbö

rande kommun. Dctsw1111111 giil/cr i 

det j(dl den lokala skattcmrndighcten 

har 1·idtagit s1/cla11 1itgiird so111 C11·ses i 

28 kaf'. 12 ~ .fi1.1tighetsta.reri11gslage11 

( 1979: 1152 J eller hes/ut 0111 riittc/.1·c 

harfi1ttats enligt 20 kaf'. 23 ~eller 28 

kaf'. 10 .~ sm1111w lag. 
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Resviiren skola anfriras 111· skall- fksviiren skall anfiiras inom lilla 

skyldig eller ko1111111111 inom s1'.r m;,111ader frtm den dag. lhl beslutet 

miinader och a1· 1a.rai11gsi111mde111 riirande fastighetstaxeringen ml'd-

i110111 illla 11uilwdcr frtm den d;1g. d;i delades dia .i1giirdc11 l'id1ogs. 

beslutet riirandl' fastighctstaXL'ring-

en meddelades. 

Iksdr enligt denna paragraf 11ul ei 
fiirc1c1g11s 1ill al'giira111/c, fiirriin laga 

kmfiiig1111de beslut riirande fastig

hetstaxeringen föreligger. 

Besviir enligt denna paragraf fär 

i111c lll',~r'in1s fiirriin /11gakrafiiiga11de 

beslut riirande fastighdstaxeringl'n 

föreligger. 

Denna lag triider i kraft dagen efter den dag d;1 lagen enligt uppgift p[t den 

har utkommit frim trvckct i Svensk fiirfottningssamling och tilliimpas första 

i;i1ngen i fritga om iirlig taXL'ring :!r 1 'J82. Aldrc bestiimml'iscr skall giilla i 

fr;iga 0111 inkomst- och förmiigcnhetstaxcring ;ir I LJS 1 och tidigare samt 

siirskild fastighetstaxering Ctr 11)8( I och tidigare. 
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Utdrag 

PROTO KO LI. 

31 

\id rl'geringssammantriide 
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Närrnrandc: statsministern Fiilldin. ordfi\ramk. och statsr[1den Ullsten. 

Wikström. Friggebo. Asling. Siider. Wirtcn. Roo. Fliasson. Gustafsson. 

Elmstedt. Tillandn. Mlllin 

Fiircdragandc: statsr:'idet Wirtcn 

Lagrådsremiss om särskild fastighetstaxering, m. m. 

Inledning 

Chdl'n för finansdcpartl'ml'n!L·t hl'myndigadl's dl'n lh september 1976 att 

tillkalla L'n kllmmittc ( Fi I lJ7h:O:'i ). I ll7(i t1rs fastighL'lstaxeringskommitte 1• för 

att se övl'r reglerna fiir fastighetstaxeringen. 

Kllmmittcn har a\"t:imnat dclbeUinkandcna (SOL! 1979:32 och 33) 

Fastighetstaxl'ring 81. ( SOU I lJ7lJ:X I) Fastighetstaxering X I lndustrihyggna

dl'r. ( Ds B I lJSll:-1) Fiirsl'ningsa,·gift \"id allmiin fostighl'tstaxning. ( Ds U 

l lJXO::'i) Villabeskattning SI. ( Ds B J l)Sll:S) BL's\"iirsrL'gler vid allmiin 

fastighetstaxering. fiiljdiindringar m. m. samt (Ds R ILJXI ::'i) Siirskild 

fastighetstaxc ring. 

De t\"<i första delhetiinkandc11a. som handlar nm fr:'1g11r av µrundliigµande 

betydelsl' fi.lr l 9X I :"trs allmiinna fastighl'tstaxering. har lagts till grund ft1r 

l:1gstiftni ng p:i om riidt'l ( prnp. I l/7lJ/XI 1:-10. Sk U I ll7lJ/Xll: 17. rsk r I 97LJ/SO: 121. 

SFS JLJ7l): l l:'i2-l l:'i:'i samt prop. Il)7lJ/XO:Xh. SkU lll71!.'Xll:-lt1. rskr lll7ll/ 

Xll:2Xtl. SFS ILJRll: 1-19 nd1 l:'ill). An:n b.:tiinkamkt \ Ds R llJXll:5) Villahl'

skattning XI har f~_iranll'tt lagstiftning (prnp. l1!Xll.'SI :-12. SkU llJ,._11/XI: 11. 

rskr llJSll.'Xl:lJ-1. SFS [lJSO:lll:'i-1-lll:'iX) liksom hl'tiinkandct (Os B [LJSll:X) 

Bes\"iirqegler vid allmiin fastighetstaxering. följdiindringar m. m. (pwp. 

I<JSWXI :hl. SklJ l11XO!XI: 17. rskr llJXO!SI :ti7. SFS 111Xll:lJ:'i7-·%:'i samt prop. 

111XO/XI: l 11. Skl; llJSWXl :-12. rskr lllXILXl:2-ILJ. SFS ILJXl:2Xll--2S2). 

I Rcgcring.,radct Gunnar Bjiirnc. 1>nlfiiramk. fa\lig.hc·tsradd Hc:rtil I !all. riksdag.sk
da111i\terna Paul .lanssnn. Stig .lnsdson och Hn Lundg.rl'n. hitr. skaltc'dirc·kti\rcn Lars 
Malmbcrg.. riksdagskdamotcn Bi.irjc Stcns".Hl s;1mt skatll'dircktiin:n Ulla \V;1ddl. 
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I delhetiinkandet (Os B l LJ8ll:4) Förseningsavgift vid allmi·in fastighetstax

ering har kommitten lagt fram förslag om sanktioner mot den som inte i riitt 

tid fullgör sin deklarationsskyldighet. Jag uttalade i prop. 19811/81 :61 med 

förslag till iindrade regler för inkomstbeskattningen av iigare till s. k. 

specialbyggnader m. m. att fn\gan om förseningsavgift vid allmfo fastighets

taxering borde tas upp i samband med kommande iindringar av fastighets

taxeringen . .lag avser att <'1terkomma till denna fd1ga i samband med 

kommittens slutbetänkande. 

I prnp. 1980/81: 111 med förslag till besviirsregler vid allmiin fastighetstax

ering. m. m. behandlade jag frågan om besvärsriitt i särskild ordning i fr[1ga 

nm allmiin fastighetstaxering niir domstol har fd1ngtitt en anvisning om 

riktvärde och niir taxeringen har blivit felaktig pa grund av bristfälligt 

underlag. Jag uttalade diirvid att fd1gan om grunderna för den särskilda 

fastighetstaxeringen och nu niimnda extraordiniira besviir borde bedömas i 

ett sammanhang. 

Jag kommer i samband med att jag nu tar upp de fdgor som behandlas i 

betiinkandet ( Ds B 1981 :5) Siirskild fastighetstaxering även att behandla den 

sistniimncla friigan. 

Till protokollet i detta ärende bör som bilaga I fogas en sammanfattning av 

kommittens fiirslag i betiinkandet (Os B 1981 :5) Siirskild fastighetstaxering 

och som bilaga 2 kommittens lagförslag i detta betiinkande. Beträffande nu 

giillande regler samt kommittens niirmare överväganden hiinvisas till 

betiinkandet. 

Betiinkandet har remissbehandlats. Till prntnkollet i detta iirende bör som 

bilaga 3 fogas en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning 

av remissvttrandena. 

Till protokollet bör vidare som bilaga ../ fogas en förteckning över 

remissinstanserna och en sammanstiillning av remissyttrandena i fråga om 

betänkandet (Os B 1980:8) Besv:irsreglcr vid allmän fastighetstaxering. 

följdiinclringar m. m. i de delar dessa behandlar niinmda extraordinära 

besviirsriitt. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Inledande synpunkter 

Inför 1981 t1rs allmiinna fastighetstaxering antogs nya regler för allmän 

fastighetstaxering. 13etydande formella iindringar gjordes. friimst för att 

anpassa regclsystemet till den nya regeringsformens krav. De grundläggande 

regkrna om allmiin fastighetstaxering samlades i en ny lag. fastighetstax

eringslagen ( 1979: 1152). FTL. Kommitten föresltir nu att i FTL införs även 

grundliiggande regler om siirskild fastighetstaxering. Regler om niir särskild 

fastighetstaxering skulle ske fanns tidigare i 13 ~ knmmunalskattelagen 
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(1928:370). KL. Dessa regler upphiivdcs i samband med Fl"L:s tillkomst 

(SFS 1979:1154). 

Allmiin fastighetstaxering skall liksom tidigare ske vart femte år (I kap. 7 ~ 

FfL). Tidigare har särskild fastighetstaxering verkställts de iir då allmän 

fastighetstaxering inte iigt rum. Grundprineipen. som fortfarande giiller. var 

att den taxering som beslutats vid den allmänna fastighetstaxeringen gällde 

fram till niista allmiinna fastighetstaxering. Om fastigheten under denna 

period hade undergi1tt viiscntligarc föriindring skulle dock nya taxeringsvär

den fastställas vid särskild fastighetstaxering. Som exempel på förändring 

som kunde föranleda ny taxering kan nämnas ny-. till- eller ombyggnad eller 

ändrad rätt till utnyttjande enligt fastställd plan. För de fastigheter som inte 

nytaxeradcs fastställdes vid den särskilda fastighetstaxeringen nästföregäen

dc års taxering oförändrad. Ny taxering skedde efter de regler och 

uppskattningsgrunder som gällde vid den föregående allmänna fastighets

taxeringen. Detta innebar att samma fastighetsprisnivä kom att gälla för den 

allmänna fastighetstaxeringen och de därpå följande särskilda fastighetstax

eringarna. Fastighetens beskaffenhet bedömdes emellertid med utgångs

punkt i de förhallandcn som rådde den 1 januari det år den särskilda 

fastighetstaxeringen vcrkstiilldes. 

Kommitten föresl{tr nu ingen ändring i fräga om uppdelningen mellan 

allmän och särskild fastighetstaxering. De skäl som motiverade 1981 års 

reform av ckn allmänna fastighetstaxeringen talar med lika styrka för att 

motsvarande reform nu bör göras beträffande den särskilda fastighetstax

eringen. Fastighetstaxeringen hade ursprungligen som enda syfte att ge 

underlag för den särskilda fastighetsbeskattning som nu kallas garantibe

skattningen. I dag har fastighetstaxeringen och de uppgifter som inhämtats 

vid denna taxering stor betydelse även vid annan beskattning och dessutom 

pi\ andra 0111r[1dcn. Jag har tidigare utförligt redovisat detta. bl. a. i den 

tidigare nämnda propositionen om allmiin fastighetstaxering (prop. 1979/ 

80:40). Det kan hiir riicka med att nämna att fastighetstaxeringsuppgifterna 

används i fastighetsdatasystemet och iivcn har blivit ett viktigt underlag för 

den fortlöpande samhällsplaneringen. Den särskilda fastighetstaxeringen 

har dessutom betydelse bl. a. genom att den åstadkommer en viss a 
jourhållning av fastighctslängd och fastighetstaxcringsregister. 

Kommitten har uttalat att den har för avsikt att i ett slutbetänkande 

redovisa överväganden om s. k. rullande fastighetstaxering och metoder för 

att sprida ut arbetet med den allmänna fastighetstaxeringen över en längre 

tidsperiod. Ett sädant system far enligt kommitten återverkningar även på 

den särskilda fastighetstaxeringen. 

I det nu aktuella betänkandet föreslås dock att särskild fastighetstaxering 

även i fortsättningen skall verkställas alla de år då allmiin fastighetstaxering 

inte sker. Förslaget innebär vidare att vid särskild fastighetstaxering skall 

nästföregåencle års taxering fastställas oförändrad om ny taxering inte skall 

3 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 19 
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ske. Kommitten föreslfir att hestiimmdser hiirom tas in i 16 kap. I * 
FTL. 

Förslaget har i allmiinhet godtagits av rcmissinstanserna. Även jag 

ansluter mig till förslaget. Det har i olika sammanhang framförts önskemitl 

om en överg:lng till ett systc:m meds. k. rullande fastighetstaxering. Det har i 

debatten anförts att ett sadant system kan bota en hel del av de problem 1;0111 

finns med nuvarande förfarande. Dessa friigor får emellertid prövas niir 

kommittens överväganden och förslag presenteras. Jag har inhiimtat att ett 

betiinkande hiirom iir att viinta under fö· 1981. 

2.1.1 Gara11tibeskmt11i11gc11 m. 111. 

Fastighetstaxeringen har som jag redan niimnt stor betydelse för garanti

beskattningen. Denna innebiir i princip att varje kommun skall ha riitt att ta 

ut skatt pä en inkomst som minst motsvarar 1.5 ':>(. av taxeringsviirdet av de 

skattepliktiga fastigheterna i kommunen. Detta [1stadkoms genom att detta 

belopp upptas som en siirskild inkomstpost. Vid bedkningen av inkomsten 

av fastigheten medges t1 andra sidan avdrag med motsvarande belopp 

(procentavdrag). dock ej med högre belopp iin ncttointiikten före avdraget. 

Garantibeskattningen ger en mcrinkomst för kommun endast i de fall den är 

effektiv. Det iir den om procentavdraget inte kan eller endast delvis kan 

utnyttjas samt garantibeloppet helt eller delvis kvarst{1r trots grundav

drag. 

Kommunernas inkomster av garantibeskattningen pä grund av ny taxering 

vid 1982 [1rs särskilda fastighetstaxering har av kornmitten beriiknats till ca 50 

milj. kr. och pt1 grund av ny taxering vid 1982-1985 {1rs siirskilda 

fastighetstaxeringar till totalt ca 500 milj. kr. Avgörande iir. som redan 

niimnts. i vilken grad garantiskatten iir effektiv. Detta varierar mellan olika 

fastighetskatcgorier och en viss osiikcrhet vidli1ter beräkningarna. Kommit

tens beräkningar grundar sig p;\ uppskattningen att effektivitetsgradcn för 

jordbruks- och industrifastigheter iir 211 r·.;,. för smf1husfastigheter 65 r;;. samt 

för hyres- och affärsfastigheter 75 r:; .. Vidare grundar sig heräkningarna p<I 

en genomsnittlig kommunal utdebitering av 30 kr. Statens och kommunernas 

ökade intäkter av schahlonbeskattningcn för småhus pit grund av 1982 ~lrs 

särskilda fastighetstaxaing har av kommitten heriiknats uppgti till ca 95 milj. 

kr. och på grund av l 982-1985 i1rs siirskilda fastighetstaxeringar till totalt ca 

950 milj. kr. Totalt har statens och kommunernas inkomster hcriiknats iika 

med ca I 450 milj. kr. och nettointiikten till totalt ca l 3511 milj. kr. 

Kommitten redovisar i betänkandet en del statistiska uppgifter som iir 

hämtade fr{m statistiska centralbyrfms arliga redovisningar Ö\'er utfallet av 

fastighetstaxeringen. Kommitten redovisar även antalet nytaxeringsiirenden 

under taxeringsperioclen 1976--1979 vilka fördelade sig vid taxeringarna på 

olika fastighetstyper enligt följande: 
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Fastiµhi:tstvp 1976 ( r;) 

1. Jnrdbruk 1.:'21')(111.7) 
2. Sm:°drns 193 713 (fC.5) 
3. Hyreshus 5 lfö ( 2.l) 
4. Industri 111. tl. lll S70 ( 4.6) 

Summa 234 837 

1977 (''() 

24 7X4 (I I .Il) 
IX3 5X6 (81,6) 

4 884 ( 2.2) 
11 1>55 ( 5.2) 

224 909 

26 370 ( 11.6) 
183 815 (80.9) 

5 213 ( 2.3) 
11726( 5,2) 

227 124 

35 

1979 (''d 

25 980 ( 11.8) 
178 283 (Sll.S) 

527.:'(2.4) 

11 070 ( 5,U) 

220 (i(J8 

Av dessa nytaxeringsiirendcn har antalet avslagsiirenden utgjort drygt 

50 nno varje :'tr. I drygt 20 000 av dessa fall har emellertid arealuppgifti:r fött 

iindras. 

2.2 Lagstiftningens utformning 

Före FTL:s tillkomst fanns regkrna om s[tviil allmän som särskild 

fastighetstaxning i flera olika författningar. anvisningar m. rn. Huvudprin

ciperna var intagna i författningar som antogs av riksdagen. niimligen KL och 

taxeringslagen ( 1956:623). TL. Detaljregleringen liimnades i anvisningar 

som meddelades av riksskatteverket ( RSV) eller skattechefen. 

Genom tillkomsten av FTL skedde vissa ändringar som hiingde samman 

med den nya regeringsformens. RF. bestiimmclser om normgivningsmakten. 

I FTL infördes regler av mer grundliiggande och principiell karaktär och som 

diirför borde beslutas av riksdagen. De niirmarc detaljerna reglerades genom 

verkstiillighetsföreskrifter till lagen. Detta skedde i fastighetstaxeringsför

ordningen (1979:1193). FTF, eller genom föreskrifter äv RSV eller 

liinsstyrelse. Vidare förutsattes att RSV och liinsstyrelse skulle utfärda 

anvisningar om fastighetstaxeringen. 

Kommitten har nu föreslagit att iiven föreskrifter om särskild fastighets

taxering skall tas in i FTL och att dessa bör vara tiimligen preciserade. 

Ntirmare bestiimt innebiir förslagen att de materiella reglerna för siirskild 

fastighetstaxering tas in i l6 kap. FfL. De formella reglerna tas diircmot in i 

nya kapitl'I i FTL. Vidare föresl[ts att FfL indelas i avdelningar. Avd. l 

Uestiimmelser om taxering av fastighet skulle d;\ omfatta 1-16 kap. och 

innehiilla alla materiella regler för allmän och siirskild fastighetstaxering. 

17-2.+ kap. fi\reslfts omfattas av rubriken Avd. 2 Förfarandet m. m. vid 

allmiin fas\ighetstaxering. Avd. 3 Förfarandet m. m. vid särskild fastighets

taxering fiiresbs omfatta 25-32 kap. FTL. 

Rubriken till 16 kap. FTL föreslås av kommitten ändras fdn Särskild 

fastighetstaxering till Taxering under den löpande taxcringspcrioden. Vidare 

föresl{ts mindre redaktionella iindringar av rubrikerna till 17-23 kap. 

FfL. 

Kommittens författningsförslag i fr{1ga om de organisatoriska och formella 

delarna innebiir att hiinvisningar i möjlig mån sker till motsvarande 
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bestämmelser i Fl'L för den allrniinna fastighetstaxeringen. Förslaget 

innebiir vidare en redaktionell iindring i 2 * I mom. första stycket TL. 

Jag vill för egen del nämna följande. Den avgriinsning som har gjorts vid 

tillkomsten av FTL mellan vad som blir regleras i ITL och vad som kan 

föreskrivas av regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer bör 

gälla även i fråga om s~irskild fastighetstaxering. Jag anser kommittens 

förslag härvid vara viil avviigt. Reglerna vid siirskild och allmän fastighets

taxering bör, som kommitten ocksf1 har framhi"illit, i allt viisentligt ha samma 

utformning. Jag är liksom kommitten inte nu beredd att föreslfl att de 

formella bestämmelserna om allmiin och siirskild fastighetstaxering samman

förs. Jag ansluter mig i stället till metoden att i möjligaste mtm hiinvisa till 

motsvarandl! hestiimmelser i Fl'L om allmiin fastighetstaxering. Jag anser 

således att de lagtekniska förslagen bör godtas i huvudsak liksom förslaget till 

äni.lring i 2 * 1 mom. första stycket TL. Jag kommer i det följande att ta upp 

frågan om rubriken till 16 kap. FfL. 

2.3 Ny taxering 

Som jag tidigare har niimnt skall allmiin fastighetstaxering ske vart femte 

ar (I kap. 7 * Fl"L). Jag har vidare anslutit mig till förslaget att siirskild 

fastighetstaxering skall ske de i1r d[1 allmän fastighetstaxering inte äger 

rum. 

Som rubrik till 16 kap. har kommitten föreslagit "Taxering under den 

löpande taxeringsperiodcn" i stället för "Siirskild fastighetstaxering" som 

angavs som rubrik när I·TL infördes (SFS 1979: 1152 ). Detta har kritiserats av 

nfigra remissinstanser som menar att uttrycket "Särskild fastighetstaxering .. 

är väl inarhetat och enkelt att anviinda som motsats till allmiin fastighets

taxering. Jag anser heller inte att det finns tillräcklig anledning att ändra 

kapitelrubriken. Den hör således kvarst<'1 oförändrad. 

Kommitten föreslår vidare en redaktionell ändring i I kap. 7 * FfL. Jag 

godtar förslaget. 

Jag kommer nu att behandla förslaget om när ny taxering skall ske vid 

särskild fastighetstaxering. 

2.3. J Nytaxeringsgrundema 

2.3.1.1 Allmänt 

Genom lagstiftning år 1972 (prop. 1972:49. SklJ 1972:23. rskr 1972: 164, 

SFS 1972: 169) specificerades i allt väsentligt de omständigheter som 

motiverade ny taxering i 13 * I mom. KL. Nytaxeringsgrunderna omfattade 

sex obligatoriska fall O!.:h två fakultativa fall. De obligatoriska grunderna 

beaktades ex officio av myndigheterna om inte ny taxering p:ikallats genom 

att särskild fastighetsdeklaration getts in. De fall som tillhörde den 
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fakultativa gruppen prövades endast efter siirskild framställning. Två av de 

obligatoriska nytaxeringsgrundcrna och den ena av de fakultativa grunderna 

förutsatte viirdeförändringar med minst en femtedel av taxeringsvärdet. De 

var vidare förenade med absoluta spiirreglcr. Även för den andra fakultativa 

nytaxcringsgrunden giilldc vissa beloppsmiissiga krav i fråga om 

värdeförändringens storlek. 

Det var endast viirddöriindringar på grund av föriindringar i taxeringsen

hetens fysiska beskaffenhet eller rättsliga status som fick beaktas vid 

prövningen om det föreli'tg grund för nytaxering. Tidigare feltaxcringar fick 

inte vägas in vid den prövningen. Sedan det konstaterats att nytaxerings

grund förelåg var man emellertid oförhindrad att riitta tidigare felaktigheter 

när det nya taxeringsviirdet bestiimdcs. 

I 13 * 2 mom. KL fanns vidare föreskrifter för viirderingen av fastighet vid 

nytaxeringen. Uppskattningen av fastighetens viirde skulle ske efter det 

allmänna prisliige och de uppskattningsgrundcr i iivrigt som tillämpats vid 

den niirmast föreg{1ende allmänna fastighetstaxeringen. Vid prövningen om 

det fanns förutsiittningar för ny taxering utgick man dock fr;in fastighetens 

beskaffenhet och förhallandena i iivrigt vid den tidpunkt som den siirskilda 

fastighetstaxeringen avsåg. 

Dessa hc~tämmelser upphävdes genom SFS 1979: 1154 i samband med att 

Ffl infördes. 

Enligt kommitten har 1972 års regler i allt viisentligt fungerat mycket väl. 

De har varit enkla att tillämpa och gett en rimlig omfattning av nytaxerings

verksamhctcn. Ny taxering bör enligt kommitten il\'en fortsiittningsvis kunna 

ske endast om fastighet berörts av föriindringar efter niirmast föregf1ende 

taxering. Kommitten förcslär att de nytaxeringsgrunder som fanns i KL i 

huvudsak oförändrade förs över till FTL. Om nytaxeringsgrund befunnits 

föreligga biir enligt kommitten liksom hittills tidigare gjord fel taxering kunna 

riittas. 

Kommitten föreslitr att bcstiimmelserna om nytaxeringsgrundcr. upp

skattningsgrunder. m. m .. tas in i lo kap. 2-9 ** FTL. 

Förslaget har sii gott som genomgi1ende bemötts positivt. Även jag 

ansluter mig: till kommittens principiella linje beträffande nytaxcringsgrun

derna sa som den sammanfattats hiir ovan. 

I den följande framställningen tar jag mer i detalj upp de särskilda 

nytaxeringsgrunderna och viirderingsförfarandet. m. m. 

2.3.1.2 Ny- eller ombildning av taxeringsenhet 

Enligt 13 ~ 1 mom. första stycket l) KL skulle nytaxcring ske när ny 

taxeringscnhct borde bildas eller befintlig taxcringscnhet ombildas. Ny 

taxering var obligatorisk i sadana fall. lkstiimmclscn innehiill inte nt1gra 

hcloppsspiirrar. Nytaxeringsgrunclcn blev tilliimplig hl. a. då en taxeringsen-
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hets omfattning iindrats genom olika fastighetshildningsförriittningar eller 

genom att äganderiitten ändrats till delar av en taxeringsenhet. Den 

motiverades med att det sjiilvfallet var av betydelse. inte minst fr:'in 

ordningssynpunkt. att fastighdslängden varje tir tog upp taxcringscnhctcrna 

med underliggande data sä korrekta och aktuella som möjligt. 

Kommitten föresli1r att denna nytaxcringsgrund beh{tlls oförändrad. Som 

skäl för detta äberopar kommitten ovan anförda motiv. Kommitten erinrar 

även om att omtaxering i vissa av de fall. som det hiir kan bli frf1ga om. också 

är nödvändig för tillämpning av t. ex. villaschablonen vid inkomstbeskatt

ningen. 

Förslaget har godtagits eller liimnats utan erinran under remissbehand

lingen. Även jag bitriider det. Bestämmelsen bör tas in i 16 kap. 2 *första 

punkten FTL. 

En fråga som för siirskild aktualitet vid prövningen av denna nyta.xerings

grund gäller i vilken omfattning som det tidigare fäxeringsbcslutet. och d;i 

särskilt taxeringsvärdet. behöver omprövas vid nytaxeringcn. Jag fttcrkom

mer till denna fr{1ga i det följande. 

2.3.1.3 Ändringar i bcskattningsnatur och skattepliktshiinseencle 

De allmänna bcstiimmelserna om fastighets skatteplikt och beskattnings

natur ätcrfinns i 3 och 4 kap. FTL. Jag vill hiir endast erinra om att dessa 

bestiimmclser. och dt1 siirskilt skattepliktsbestämmclscrna. ändrades i nägra 

väsentliga avseenden vid FTL:s tillkomst. 

Frågan om en fastighets beskattningsnatur giiller huruvida den skall 

hiinföras till jordbruksfastighet eller annan fastighet. Ändringar i dessa 

avseenden utgjorde obligatorisk nytaxeringsgrund enligt ·1972 t1rs lagstift

ning. Detsamma gällde förändringar i fräga om taxcringscnhcts skattcplikts

förhällanden. Bäda nytaxcringsgrunderna gällde oberoende av viirdcföriind

ringcns storlek. Bestämmelserna iiterfanns i 13 * I mom. första stycket 2) och 

3) KL. 

Bestämmelserna motiverades med att hcskattningsnaturen hade betydelse 

för andra delar av skattelagstiftningen. t. ex. vid inkomstbcskattnin.[!en. och 

även utanförskattcriittens omr{1de säsom vid tilliimpningcn av markförviirvs

lagstiftningen. Materiella skiil och intresset av god ordning vid registrering av 

fastigheterna anfördes som skäl för att iindring av skatteplikten skulle utgöra 

särskild nytaxcringsgrund. 

Kommitten anser att dessa skiil för de berörda nytaxeringsgrunderna 

alltjiimt föreligger. Kommitten förcs1<'1r diirför att bestämmelserna bch~ills 

oförändrade. 

Remissinstanserna har godtagit eller lämnat förslaget utan erinran. Även 

jag biträder det. Bestiimmelscrna hiir tas in i en gemensam punkt 2 i 16 kap. 

H. 
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2.3.1.4 Ändringar i taxeringsenhets fysiska beskaffenhet 

Tre av de obligatoriska nytaxcringsgrunderna i KL hiinförde sig till 

iindringar i taxcringsenhetens fysiska beskaffenhet. Dessa grunder specifi

cerades i punkterna ..i. 5 och 6 i 13 ~ 1 rnom. första stycket KL. 

Den förstniinrnda grunden (punkt ..() giillde fall cb bebyggelse skett på en 

taxcringsenhet som tidigare varit obebyggd eller bebyggelsen pft en förut 

bebyggd taxeringsenhet rivits. brunnit ned eller förts bort. Nytaxering fick dä 

ske oberoende av värdcföriindringens storlek. Enligt punkt 2 av anvisning

arna till bestiimmclsen togs dock inte hänsyn till enstaka mindre byggnad 

utan pfttagligt viirdc. 

Punkt 5 tog upp viirddöriindringar pä grund av att befintligt hyggnadshe

st~md eller markanläggningar ·föriindrats eller markarbete utförts. 

I punkt 6 behandlades värdeminskningar genom skogsavverkning eller 

täktverksamhct eller till följd av skogsbrand. vattenflöde eller jämförlig 

hiindclse. 

Tillämpningen av de sistniimnda td grunderna förutsatte att viirdcför

iindringarna varit av viss storlek. Gemensamt för h{1da grunderna gällde 

därvid. att viirdeföriindringen skulle uppgt1 till minst en femtedel av 

taxeringsvärdet. dock minst 10 000 kr. Oberoende av dessa spärrcglcr fick 

dock nytaxering ske i fall som avsags i punkt 5 om de kostnader som lagts ned 

för att öka enhetens viirde uppg:ltt till minst en miljon kr. 

Kommitten anser att det även fortsiittningsvis hiir finnas möjlighet att 

verkställa nytaxering vid föriindringar i taxeringsenhcts fysiska beskaffenhet. 

Kommitten motiverar sitt ställningstagande med hiinsyn till ordningsskäl 

men framför allt riittviscskiil. ·1 fritga om utformningen av bestämmelsen har 

kommitten dock ansett att det frim viirderingssynpunkt mest logiska är att 

behandla alla fysiska föriindringar i en och samma bcstiimmclse. Kommitten 

menar att det inte finns n:'tgon anledning att frim viirdcringssynpunkt skilja pil 

de olika typerna av förändringar. I princip hör enligt kommitten enhetliga 

bcloppsregler gälla. 

Kommitten har diirvid funnit att konstruktionen av femtedelsregcln varit i 

huvudsak Himplig. Den föresl{ts behallas. Som skiil hiirför. abc ropar 

kommitten ett uttalande av 1971 ärs fastighetstaxeringsutredning i delbetiin

kandct Ny- och omtaxering av fastighet (Ds Fi 1971:13 s. 66). Utredningen 

konstaterade att man fftr räkna med en osäkerhctsmarginal p{1 tio-femton 

procent niir taxeringsvärde bcstiims och att en tjugoprocentig förändring 

normalt kunde anses sii stor att tillriicklig siikcrhet kunde anses r:'tda om att 

nytt viirde borde [1siittas. Detta uttalande iigcr enligt kommitten alltjiimt 

giltighet och utgiir ett starkt skiil för att hch{1lla femtL"dclsregcln. för detta 

talar enligt kommitten iivcn kostnadsaspckten. En siinkning av den 

nuvarande femtcdelsregeln skulle medföra en ökad arbetsbelastning för 

taxeringsmyndigheterna och därmed ökade kostnader för samhiillct. Rättvi

seskiil. ordningsskiil och betydelsen av samhiillsplanering m. m. motiverar 
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enligt kommitten att den nuvarande fcmtedelsregeln heller inte höjs. Det 

framhålls dock att femtedclsrcgeln liksom reglerna om beloppsspiirrar i 

absoluta tal kan komma att behöva ändras om ett system med rullande 

fastighetstaxering införs. 

Även minimigränsen och den särskilda enmiljonregeln hör finnas kvar 

enligt kommitten. Kommitten anser dock att minimigriinsen hör riiknas upp 

till skäliga 25 000 kr. 

Som en komplettering till dessa i huvudsak oföriindradc heloppsregler 

föreslår kommitten att en ny absolut beloppsregel införs för värderingsen

heter med småhus och diirtill hörande tomt.mark. Denna heloppsregel bör 

enligt kommitten bestiimmas sf1 att förändringar som motiverar en taxerings

värdeföriindring p[1 berörda viirdcringsenheter överstigande I 00 000 kr. 

alltid skall utlösa ny taxering. Det iir s[iledes endast enheter med 

taxeringsvärden överstigande 500 000 kr. som berörs. Kommitten anför som 

stöd för regeln att femtcdelsrcgeln hiir annars skulle medföra alltför stora 

skillnader i inkomstskattehiinseendc. Som exempel p<'1 detta hänvisar 

kommitten till att ny taxering enligt femtedelsregeln utlöses i fr{1ga om 

200 000-kronorsfastigheter först vid viirdeföriindringar över40 000 kr.. vilket 

belopp motsvarar en [irlig skattekostnad på 660 kr. vid 60 % marginalskatt 

och 30 kr. kommunal utdebitering. För 500 000-kronorsfastigheter motsva

rar en viirdeförändring av I 00 000 kr. med samma förutsiittningar ett årligt 

skattebelopp av 2 850 kr. 

Enligt kommitten är det naturligt att alla värdcringsenheter med sm[1hus 

och därtill hörande tomtmark omfattas av denna speciella beloppsspiirr 

eftersom samma värderingsprincipcr gäller för dessa enheter. Kommittens 

förslag berör viirderingserihet med småhus och därtill hörande viirdering:s

enhet med tomtmark iiven om den t. ex. hör till jordbruksfastighet. 

Vad först beträffar det principiella förslaget att hchiilla de nytaxcrings

grunder som hänför sig till föriindringar i taxeringsenhctens fysiska 

beskaffenhet har detta genomgående godtagits eller liimnats utan erinringar 

av rcmissinstanserna. Detsamma gäller förslaget att föra samman de av dessa 

nytaxcringsgrunder, som iir förbundna med vissa bcloppsmiissiga krav i fråga 

om viirdeföriinclringens storlek, till en gemensam obligatorisk nytaxerings

grund. Även jag finner dessa delar av kommittens förslag välmotiverade och 

jag ansluter mig till förslaget i nyss angivna avseenden. 

Däremot har flera remissinstanser vänt sig mot förslaget att införa 

beloppsspiirrar för nytaxcring vid sådana iögonfallande bebyggelseföränd

ringar. bl. a. brand och rivning. som omfattades av 13 * I mom. första stycket 

4) KL. 

Några remissinstanser föresl[ir att det även införs en bestämmelse om att 

ett taxeringsvärde. som ?1satts under pågående byggnation. fortlöpande får 

ändras vid särskilda fastighetstaxeringar till dess byggnaden är klar. 

För egen del vill jag i dessa frågor anföra följande. 
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De ordningsskiil som motiverade att nytaxcrings!!rundcn i lJ * I 1110111. 

första stycket 4) KL undantogs fri1n hclopps1-e!!lcr i 1972 lirs lagstiftning iiger 

alltjiimt giltighet. Vidare \'ill jag liksnm en av remissinstanserna erinra om. 

att beloppsgriinsen för att ett s111;"1hus skall i1siittas taxerin!!sviirde vid den 

allmänna fastight:tstaxeringen satts vid 10 000 kr. (jfr. <i kap. 2 * f-TL). Det 

skulle innebiira en 1Hlllltiverad diskrepans att hcstiimma den 111nts\'arande 

gränsen vid siirskild fastighetstaxering p<I grund av att en hv!_.!gnad uppförts 

till 25 000 kr. Hiirtill kommer att antalet nytaxcringsfall Lhir hyggnadsviir

dena understiger 25 ()()() kr. torck \'ara ringa. "l<1g11n miirkhar iikning av 

nytaxeringsiirendena torde sitletks inte bli följden om den angirna nytax

eringsgrunden behitlls. 

Jag menar s{1lcdes att nytaxt:ringsgrunden i lJ * I 1110111. första stycket 4) 

KL bör föras över till FTL utan iindring. Eftt:rsom jag senare kommer att 

föreslft att värderingsreglcrna vid den allmiinna fastighetstaxeringen iiven 

skall tilliimpas vid den siirskilda fastighetstaxeringen erfordras inte n{1gon 

bestiimmclsc motsvarande den i punkt 2 av all\isningarna till lJ *KL som 

undantog mindre byggnad utan patagligt \'iirde fr<'111 tilliimpningL·n av denna 

nytaxeringsgrund. Vid den avgriinsningcn friresk1s s<iledes nu 10 !HIO

kronorsgriinsen enligt 6 kap. 2 * f-TI. bli avgiirande. 

Jag har inte funnit fog för nf1gra ytterligare undantag frt1n kommittens 

förslag st1Vitt nu iir i frftga. 

Vad hiirefter betriiffar spiirreglerna har förslaget att hd1<illa fcmtedelsre

geln liimnats utan n{1gra egentliga erinringar. LRF anser dock att fcmtedels

regdn även bör giilla speciellt för skogshruks\'iirdet. SAF och Industriför

bundet menar att femtedelsregeln vid iindrade hehyggelseförh<illanden hiir 

knytas till clelviirdena mark och hy!_.!gnad. 

Övriga spärreglcr har godtagits eller liimnats utan ninran av de tksta 
remissinstanserna. Kammarriitten i Cii\teborg anser dnck att nytaxcring iiven 

skall ske när viirderin!_.!cn leder till att ett deh·iirdL· helt skall utgii och niir 

taxeringsviirdet skall siinkas med en miljon kr. LRF menar att viirdeföriind

ringar som uppgi1r till l!JO ()tl(I kr. alltid skall utgöra grund fiir nytaxL·ring av 

skogsviirdet. Ni1gra rcmissinstanscr har föreslagit andra helnppsgriinser 

t. ex. (l(J ()()() kr. resp. 50 ()()() kr. för srn;ihusregeln och .'i!I IHIO kr. för 

minimigriinsen. Fr{m n<\gra h{1ll pi1pckas att smi1husregel11 ii\'en hör giilla 

hetriiffande byggnad pi1 ofri grund. Ett par remissinstanser anser emellertid 

att småhusregeln iir oniidig pi1 grund av dess bt:griinsade tilliimpning. 

För egen del anst:r jag att förslaget att hehi1lla fcmtcdelsregcln iir 

viilmotiverat. Även övriga föreslagna beloppsgriinser finner jag viil avviigda 

såväl i viirderingstekniska avseenden som fri1n riitt\'isesynpunkt. Jag bitriider 

säledes kommittens förslag om spiirregler med ll\'an ~1ngi\'et undantag fiir 

vissa hehyggebeföriindringar. 

I de allmiinna bestiimmelserna i 1-TL (I kap. 4 ~) siigs. att hestiimmelserna 

i FfL om fastighet iiven skall tilliimpas i fr:'1ga 11111 byggnad som iir lös 
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egendom. Som ett par remissinstans.:r pi1pckat torde kommittens förslag om 

.:n kompkttnandt• absolut hcloppsregL'I för smMrns och tillhiirande tomt

m<trk innehiira undantag fri1n d.:nna allmiinna bestiimmL'ls.:. Enligt min 

mening finns det emelkrtid inte anledning till si1dant undantag i en 

beloppsregcl. som cnligt vad kommitten sjiilv anför. siirskilt tar sikte på 

fastighcter som kan komma att bcriiras av beskattning enligt villaschablonen. 

Sm;ihusregL'ln biir sitlcdcs iivcn giilla bctriiffande byggnad pi\ ofri grund. 

Vid d.:nna nytaxcringsgrund uppkommcr iiven fr{1ga om sammanHiggning 

av och kvittning mellan olika viirdcfiirändrande faktorer. Jag avser att 

behandla dcssa fr;lgor i dct följandc. 

I detta sammanhang vill jag dock ta upp .:n siirskild rcgcl om kvittning vid 

viirdcfiiriindringar av skogsbcst;indl't. 

Enligt punkt 4 av anvisningarna till 13 ~KL skulle man vid bedömning av 

minskning i en enhets viirde genom skogsavverkning eller annan föriindring i 

fr<iga om skogsbestt111det iiven ta hiinsyn till dcn viirdeiikning snm den 

{1terstt1ende skogen undergtttt p!t grund av tillviixt under dcn liipande 

taxeringsperitKlcn. Ny taxering skulle si\l.:dcs bara ske om ncttoföriindringcn 

av t. ex. avverkning och tillviixt iivcrstcg fcmtedelsregeln eller minimigriin

sen. 

Denna rcµL'I iir enligt kommitten liimplig och man fiireslt1r att den behi\lls. 

Jag: bitriidcr förslaget. 

BcstiimmL'lscr a\· ovan angi\·en innebörd bör tas in i I() kap. 3 ~ Frl. 

En siirskild fr;'1ga giilkr vilken hiinsyn som hiir tas till reparations- och 

underh(11lsarhetl'n vid priivning:cn om det föreligger förutsiittningar för 

nytaxering till följd av t. ex. ombyggnad. Enligt uttryckligt stadgande i 1972 

t1rs lagstiftning (punkt 3 av anvisningarna till 13 ~ KL) fick ~·J1dana arbeten 

inte beaktas vid den prörningen. Enligt principerna för fastighetsviirdering
cn vid den allmiinna fastighetstaxeringen [ir IYXI kan ctt giillande riktviirde 

inte uppjusteras med hiinsyn till en fastight'ls underh~tlls- nch reparatinns

status. Om underhi11let iir eftersatt kan dock nedjustering ske. Kommitten 

anser att det iir rimligt att man vid nytaxering:spriirningcn kan beakta sådana 

hyggnadsarheten som innehiir L'tt i1terstiillandc till normalt förh;\llande i 

friiga om reparation och umkrh[ill. Ni1g:ra uttryckliga lagregler i FTL behövs 

intc cnligt kommitten. Enligt kommittens hediimning leder niimligen varje 

rcparations- nch underhi-tlls;ltgiird till ilndrad fysisk beskaffenhet. De faller 

diiriµenom under den µenerella föreskriften. Kommitten pi1pekar att 

reparations- och underh;illsarheten far effekt \'id nytaxeringsprövningcn 

endast hctriiffandc fastighct vilkcns taxcringsviirdL' tidigare nedjusterats för 

siirq!ct förhi11landc (dtcrsatt undcrhi11l). 

Jag: instiimmcr i de övcrviigandcn som kommitten sftlunda redovisat. 

N<lgra siirskilda laghcstiimmclscr 

mcning. 

fr[1gan crfordras intc cnligt min 
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2.3.1.5 Ändring i fdga om \ issa riittsliga förht1llamkn 

Viirdl'iindringar till följd a\' iindrade plan- och heh\'ggdsebestiimmclsL'r 

eller andra bo.:slut: som iindrade möjligheterna att förfoga ö\·er en taxerings

cnhet. infönks som n~'taxeringsgrund iir l'.!72 ( 13 ~ I mom. andra stycket 

KL). Besliimmclsen giillde iiven viirddndringar pt1 grund av att anslutnings

avgift för allrniin va-anliiggning eller gatuk1istnadsbidrag fiir taxeringsl'nhe

tcn betalats. Viirdeiindringen bediimdes med ledning av fcmtedelsregeln och 

minimispiirrcgl'ln. IO ()()()kr. Bcstiimml'lsen \'ar fakultati\'. Framstiillning om 

nytaxering pi1 denna grund kunde giiras av fastighetsiigarcu eller \'elkrbö

ranch:! kommun. 

Enligt kommitten har denna nytaxeringsgrund tilliimpats i ringa omfatt

ning. I enstaka fall kan dock betydande \'iirden st;\ pti spel vid en planiindring 

och knmmitkn anser att starka riitt\'iseskiil di1 talar for att ny taxering skall 

kunna ske. Tillg;'1ngen till vatten och avlopp beaktas vid viirderingen av bl. a. 

tomtmark till sm;ihus. Även sådana omstiindigheter som att anslutningsav

gift eller gatukostnadsbidrag inte erlagts inverkar pii viirdcringen. 

Kommitten anser mot bakgrund hiirav att nytaxcringsgrunden biir finnas 

kvar. För att man ska slippa ta upp i·ircnden som rör mindre viirdcföriind

ringar bör cbrvid femtedclsregl'ln och den nya uppjusterade minimiregeln. 

25 ()()()kr.. giilla. Med hiinsyn till den ganska ringa ekonomiska betydelse för 

det alln1iinna som oftast brukar följa av ny taxering p~1 grund av planiindring 

blir enligt kommitten endast iigarcn i fortsiittningcn kunna begiira ny 

taxering. Vd större viirdeföriinuringar bör diiremot ny taxering ske 

obligatoriskt. Griinsen fiiresliis siittas vid fil() ()1111 kr. 

Remissinstanscrna bitriider eller liimnar förslaget i stort sett utan erinran. 

Niigra menar dock att nytaxcringsgrunden biir vara obligatorisk i sin helhet. 

Spiirrcglernas utformning berörs av ni1gra remissinstanSL'r. s111n anser att den 

siirskilda spiirregeln för smiihus samt enmiljonregeln bör giilla ii,·cn hiir. En 

remissinstans menar att bcstiimmets~·n om nytaxering pil grund av att 

anslutnings- eller gatukostnadsavgiftcr betalats nu blir inaktuell till följd av 

25 tlOll-kronorsspiirrcn. 

fiir egen del finner jag kommittens förslag att bchölla nytaxcringsgrunden 

viilmotivcrat. Genom förslaget om obligatorisk tilliimpning: vid stiirre 

viirdeföriindringar tillgodoses enligt min mening i tillriicklig utstriickning de 

fiskala intressena. Jag bitriidl'r därför iiven förslaget att officialpriirning inte 

bör vara huvudregel i dessa fall och att L'ndast iigaren normalt bör kunna 

begiira ny taxering. 

Spiirregler hör liksom hittills giilla i Lkssa fall. Jag har inte funnit anledning 

att föres];\ andrn beloppsgriinser iin de smn kommitten förordar. I 

kommittens fiirslag till lagtext biir emellertid göras ett frirtydlig:andc till:igg si1 

att dl't framg;ir att ii\·cn fastigheter S(llll indirekt heriirs a,· t. L'X. en faststiilld 

generalplan liksurn f. n. skall kunna nytaxeras. Vidare hiir orden gatumarks

crsiittning och gatukostnadsbidrag L'rsiittas med uttrycket ersiittning för 
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gatuknslnader p~1 µrund a\' gjllrda iindringar i h\'ggnadslagen ( 11J47:385). 

( SFS J LJX t :872 ). Den sista iindringen f\\ranleder en i\,.:rg~ingsh.:stiimmclse. 

Jaµ fiiresl{1r ,·idar<:? \'issa redaktionella iindringar av paragrafrn. 

lkstiimmclsen biir tas in i I (1 kap. 4 * FTL. 

I .i bom \'id den niirmasl fiireg;·1ende nytaxeringsgrunden kan det hiir bli 

aktul'ilt med sammanliiggnin[! av dler hittning mellan lllika \'iirdcföriind

ralllk faktorer. Dessa fr;·1gor kommer jag ;1tt behandla i ett sammanhang i det 

följande. 

2 .. 1. t .fi Rlirclsenedliiggning 

Viirdeminskning pi1 grund av stadig\'arande rörelsent'llliiggning togs upp 

som grund för ny taxt?rin)! i'1r llJ72 ( 13 * I mom. fji_irde stycket KL). Med 

hiinsyn till viirdningss\i'1righetcr flireskrt'\S, att \'iirdeminskningen b\lrde 

fliranlcda L'n siinkning av taxerings,·iinkt med minst 5tl r·; för att ff1 utgiira 

grund fiir ny taxering. Tillii111pning a\· hestiimmelsen fiirutsatte alt iigaren 

µjllrt framstiillning diin•m. Endast taxeringsenhet s\lm direkt hL·rördes av 

nedliiggning ansi1gs kllmma i fri1ga för ny taxering. 

Enligt kommitten har riirelsent?dbggning <'1heropah som grund för ny 

taxL·ring i endast ringa nmfattning. Stark<! sk:il talar enligt kommitten iindi:l 

för att den biir \'ara kvar. Det skulle framst<'1 som 'liitalllk om man inte i de 

fall en ri·irt?bdasti1.!i1L'l saknar ;111viindningsmi.ijliµhct kunde siinka ett 

laxerings\'iink snm hcstiimts under helt andra fiirutS:ittninµar. Knmmittens 

forslaµ innehiir att hestiimmt•lsen iiverfiirs i sak ofiiriindrad till FTL. 

L.:nder rL·missht'11andlingc·n har det inte framkl•mmit n{1gra in\'iindningar 

nwt fl\rslagct alt hd1~1lla lknna nytaxeringsgrund. Diiremlll framför n~1gra 

re111issinstanst'r iinskcmiil 1Jm att bL·stiimmelst·n giirs nhligatnrisk. SAf" nch 

Industriförbundet anser att hiilftenregeln hör knytas till dt'l\'iirdcna mark nch 

byggnad. 

Knmmiltens förslag alt l;1ta denna nytaxeringsgrund vara kvar iir 

\'iilm\lli\·erat och jag ansluter mig till dl't. J\.'iir lkt giiller storlekL·n av 

\iink:indringcn 'er jag ingen anledning alt friresli'1 nagon inskriinkning av 

den marginal .;om giillt hittills. Jaµ har heller inlL' funnit ankdning att föresla 

ni1g\ln iindring i fraga om nytaxL·ringsgrundens fakultatiYa natur. 

lkstiimmt?lsen hör tas in i 16 kap. 5 * f"TL. 

2 . .\.1.7 Sammanliiggning och kvittning 

I andra st\'cket a\ punk l 5 a\' anYisningarna till t 3 * KL fanns hestiimmdser 

om sammanliiggning av ,·iirdeiikande rt•sp. \'iirdeminskandc oms1;indighcter 

,·id tilliimpningen a\· km!L'delsregeln och minimispiirregcln samt cnmiljon

J'L'gL·ln. Bcstiimmelscrna giilldc s;ik1ks emlast niir nytaxcring foranlcddes av 

fiiriindringar aY antingen taxeringsL·nhets fysiska hL·skaffrnhet eller i fraga 
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om vissa riittsliga förhitllanden. Sammanliiggning a\· de olika viirddöriind

rande faktorerna fick ske endast inom \'arjc siirskild nytaxeringsgrund fiir sig. 

Man tog diirvid enligt en föreskrift i an\'isningspunktcns fiirsta stycke hiinsyn 

till all den viirdeiikning resp. \'iirdeminskning som iigt rum undn den löpande 

taxeringsperioden. I lade nytt viirde asath vid siirskild fastighetstaxering 

tidigare under perioden skulle hiinsyn dock ink tas till \'iirdciindring s11m 

skett dessförinnan. 

I punkt 4 av anvisningarna till 13 ~ KL fanns \·idare en siirskild 

bestiimmclse för viirdering:en av sk11gsbest:ind. Denna hesliimmclse har jag 

nyligen behandlat (avsnill 2.3.1.4) . .Jaggiirdiirfiir inte in p;i dt'n i före\·arande 

sammanhang. 

N~1gon kvittning mellan de olika nytaxeringsgrunderna fick in!L' fört· kom

ma vid avgörandet a\' frägan om m· taxering skulle iiga rum eller ej. En annan 

sak var all samtliga omstiindighetcr tillsammantagna sedan sjiilvfallet kom 

att pi1verka det slutliga taxeringsviirckt. 

Kommitten anser att det är naturligt bl. a. av viirckringstekniska skiil och 

med hänsyn till enkelhet i tilliimpningen att sammanliiggning och kvillning 

liksom hittills skall fä ske utan hegriinsning inom resp. nytaxeringsgrund. 

Detta innebiir i sig en utvidgning i förh;"tllandc till vad som giillde enligt KL 

eftersom de fysiska fi.iriindringar. som tidigarL' utgjorde tv<i separata 

nytaxeringsgrunder. nu fiiresbs föras samman till en gemensam nytaxerings

grund. 

Kommitten föreshir \·idare en ny regel om k\iuning mellan olika 

viirdeföriindringar i ek t\'<t beri\rda nytaxeringsgrunderna. 

En s(1dan ordning innebiir enligt k1rn1mitten fördelar friimst för att 

tilliimpningen förenklas. Stiirre matcriell riitt\'isa \'id nytaxeringspriivningen 

torde ocks~1 kunna uppn;ls samtidigt som ny taXL'ring i större utstriickning iin 

hittills kommn all leda till iindrat viirdL'. De utökade miijligheterna till 

kvittning kan enligt kommillen antas leda till en viss minskning av antalet 

nytaxeringar. 
Förslaget har godtagits eller liimnats utan erinran umkr remisshehand

lingen. Även jag bitriider det. 

Bestiimmelserna bör tas in i 16 kap. X ~. f-iir viirddndringar upp till 

IOO 000 kr.. som föresl;ls bli griins fiir en fakultati\' tilliimpning av 

nytaxeringsgrunden i 1 (1 kap. 4 ~. biir som fiirut<ittning för att siidana 

viirdeiindringar skall beaktas vid k\'ittningsfiirfarandt'l giilla. all iigaren gjort 

framställning diirnm. Jag \'ill emellertid förcsla ett förtydligande av 

bestiim me lsc n. 

2.3.l .8 Uppskattningsgrundcr. m. m. 

Vid bedömningen om det fanns grund för ny taxering utgick man enligt 
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KL:s hesliimmL'her ( 13 ~ 2 mnm. första st~·cket) ifr{1n enhetens beskaffenhet 

<~ch fi.irh~tllamkna i övrigt vid den tidpunkt som den siirskilda fastighetstax

eringen avs{1g. Niir man diirvid tng stiillning till 0111 taxeringsenhetens viirde 

fiiriindrats i fiirL'skriven 11111fattning beaktades viirdeiindringar som intriiffat 

dter den senaste fastighetstaxeringen - vare sig denna varit. allmiin eller 

S:irskild. Bestiimmelser hiirom fanns i punkt :'i av anvisningarna till 13 * KL. 

Slutligen innehl'•ll 13 ~ 2 111om. andra st~Tket föreskrifter om taxeringens 

giltighctstid. Denna striickte sig fr{1n ing:lngen av det taxeringsf1r. d(1 viirdet 

:hatts. till ingtrngen av dl't taxcringstir d{1 niista all111iinna fastighetstaxering 

iigde rum eller ny taxering t1ter skedde vid siirskild fastighetstaxering. 

J;1g ,·il! först erinra nm att en hesUinunelse motsvarande den i 13 * 2 mom. 

första stycket KL nm heskaffenhetstidpunkten fiir den siirskilda fastighets

taxeringen nunwra t1terfinns i FTL:s inkdande kapitel (I kap. 6 *l· Den 

hestiimmelsen iir tilliimplig iiven vid den siirskilda fastighl'tstaxeringen. Det 

finns inte n<'igon ankdning att upprepa den i kapitkt om siirskild fastighcts

taxering. I <·ivrigt frircsl(1r kommitten att de ovan bcskrirna rcglerna heh{1lls 

nch tas in i 16 kap. 6 nch 7 **. Förslaget har gndkiints el kr liimnats utan 

erinringar undcr remisshehandlingen . .lag ansluter mig ocks[1 till det. 

Sjiilva uppskattningen av taxeringsenhetens 1·iirde skedde enligt 13 * 2 

mL1m. första styL·ket KL efter det allmiinna prisliige och de uppskattnings

grunder i önigt som tilliimpats vid den niirmast föreg(1ende :1llmiinna 

fastighetstaxeringL'n. I avvaktan p[1 sitt stiillningstagande till fr{1gan om 

rullande fastighctstaxeringar. diir taxeringsdrdena förutsiitts fortlöpande 

riiknas nm med hiinsyn till fastighL'tsprisutvccklingen. har kommitten inte 

wlat fiireslt1 nt1gra iindringar i friiga om den prisnivt1 som skall ligga till grund 

för den siirskilda fastighetstaxeringen. Kommit!Cn anser diirfiir att hiinvis

ningen till den prisnivt1 som giilkr vid den allmiinna fastighetstaxeringen blir 

hihd1;illas. Detsamma hiir enligt knmmitt0n giilla betriiffanck iivriga 

uppskattningsgrundn som tilUimpas 1·id den :dlmiinna fastighetstaxeringcn. 

I liirigenom uppnt1s cnligt kommitten m:'ilsiittningen att den allmiinna 

fastighetstaXL'ringen och de siirskilda fastighetstaxeringar som sedan sker 

under den liipande frmt1rspcrioden blir likformiga. Remissinstanserna har 

l:imnat ko111mitkns stiillningstagande i detta avseL'nde utan crinringar. Jag 

ansluter mig till det. Hcst:i111mebern;1 hi1r tas in i l(i kap. 6 *· fag fiircsl:ir ett 

förtydligande i :'i kap. -I ~. 

2.3.1.<J Atgiirder vid ny taxering 

De allmiinn:1 besliimmL'lser nch definitioner som infördes i FTL inför l lJK I 

;irs al!m;inna fostighehtaxering giiller iiven ,·id den siirskilda fastighetstax

eringen. I L'll si1dan allmiin rcgl'i i I kap. I ~ FTL anges vad beslut om 

fastighetstax~'ring skall omfatta. l-lurndmomenten i beslutet giillcr fastighets 

skattepliktsfi.irhi'1llande <ich he~kattningsnatur samt indclning i taxeringsen-
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heter och !isiittande av taxeringsviirde. Vid dl'n siirskilda fastighetstaxering

en uppkllmmer fr{1gan i vilken utstriickning som dessa olika n111111ent hd1i.iver 

omprövas vid nytaxeringen. 

Hurndprincipcn i 1972 tlrs lagstiftning var diin·id att en hl'lt ny \'iirdering 

skulle ske. DL'nna princip var dock intl' a\·scdd att g:iilla utan undantag. Ett 

uttrvckligt s{tdant gjordes i punkt 6 av an\'isningarna till 13 ~ Kl. för 

skogsviirckringen. lfari fastslogs. att a\'\-crkning av skog p;'\ en bruknings

enhet i allmiinhl't brukar ske i en 1imfattning. Slllll ungdiir motsvarar 

tillviixtcn. Om ny taxering skeddl' a\· annan anledning iin \'iirdl'minskning till 

följda\' föriindringar i frttga om skogsbestillldet. skulll' diirfiir omprörning a\' 

skogsbruksviirdet ske L'ndast om det \'ar p<ikallat av siirskilda skiil. Förutom 

denna hl'stiimml'lse fanns det inte nitgra direkta fiirfattningsfiirl'skrifter om 

förfarandet. 

I förarbetena till lagstiftningl'n (prop. 1972:-ILJs. 79. i-:lloch lJ2) framhiill det 

föredragandl' statsriidet. att ny taxering intl' niid\'iindigt\'is behli\'dc innebiira 

att nytt taXL'ringsviirde t1sattes. Vid \'issa atgiinkr a\· riittslig betydl'lsl' för 

redovisningen av taxl'ringsenheten. t. ex. vid nybildning eller ombildning av 

den. borde hl'la taxeringl'n ompri.ivas. Diinid hehövdl' dock intl' n!1got nytt 

viirde {1siittas när viirdl'iindringen inte ii\ ersteg ,·issa gr:insl'r. sih'ida dl't inte 

fanns siirskilda skiil fiir detta. si1som att ett b~·g!_.!nadsviirde tillkllmmit L'lkr 

försvunnit eller att mera betydande arealer frf1ngi1tt L'n stamfastighet. Det 

ankom p!t RSV att meddl'la niirmarl' an,·isningar fiir de aktul'lla situatio

nerna. 
Enligt kommitten har avsaknaden av klara rl'gll'r bl'triiffande omfattning

L'n av prövningen vid ny taxering medfiirt ,·issa oklarheter i den praktiska 

tilliimpningen. Detta har framfrir allt giillt niir ny taxering skulk ske pit grund 

av iindrad indelning i taxeringscnhetl'r. Kommitten fi'iresli\r diirför att en 

föreskrift införs i FTI. om \'ilka iitgiirder Slllll f[1r \ idtas vid nytaxeringen. 

Förslaget innebiir att hun1dregeln liksnm hittills bi.ir ,·ara att taxeringen i sin 

helhet for pmpriivas niir man fastslagit att grund för n\'taxering förl'lig:gcr. 

Si\lunda skall indl'lningen i taxeringsenheter. skatteplikt. beskattningsnatur 

och taxeringsviirdl' normalt omprörns. Diirvid skall !-!:'i kap. 1-TL tilliimpas. 

Om emellt:rtid ny taxering sker p<i annan grund iin iindrad imklning i 

taxcringsenheter föresl<ir kommitten att den indelningen inte hör kunna 

göras om. Denna begriinsning: g;iller enligt fiirslaget endast de fall diir den 

nytaxeringsgrunden (iver huvud tagL't intl' iir aktuL·ll. D;i skall endast 

skatteplikt. beskattningsnatur och taxerings,·iirde kunna nrnpriivas. 

Det framh;\lls siirskilt att den utiikade r<'itten att ornpriiva ta.xering:sheslut 

inte hehih·er innehiira en absolut skyldighet att omprii,·a taxeringl'n i sin 

helhet. I de fall diir en felaktighet upptiicks hiir emellertid riittelsL' kunna ske. 

Kommitten anser vidare att det liksom hittills hiir ankomma p:'1 RSV att 

utfärda niirmare anvisningar om hur bestiimmelserna skall tilliimpas. SPm 

exempel p[l situationer cbr am·isnin~ar ht•hii,·s niimns taxcringsmyndighc-
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temas umkrsökningsplikt i frilga l'm tidigare gjorda fritaxeringar samt 

skyldiµhet all µiira 0111 skoµsviirdninµ. 

Förslaget har genomg:iende 11111ttagits positi,·t a\ n:missinstanserna. Jag 

ansluter mig till de sLil som kommitlL;n anfiirt till stiid fiir regler av ovan 

angiven innebörd. 

Kommittens förslag till lagtext har. Slllll ni1gra remissinstanser pt1pekar. 

fött "n mera katcgnrisk utformning iin nllltivcn gL'r stiid fiir. Det hiir justeras 

s<'1 att det övercnsstiilllmL'r med de (l\'an beskrivna principerna. lkstiimmel

serna blir tas in i I<> kap. 9 ~. 

Ö 1 ·c rgil 11gshc.11ii111111clse r 

Hestiimml'iserna om nytaxering i 13 * KL och anvisningarna till den 

bestiimml'isen upphii\'des sllm ornn niimnts genom SFS I 971J: 115-1. Nytax

eringshestiimmelserna i I h kap. 2-9 ~~ FTL hiir tilliimpas första g;ingcn vid 

19X2 {1rs siirskilda fasti11hdstaxerin11. 

2.4 Taxeringsorganisationrn 

2.-1. I Dis1rik1si11dcl11i11g 111. 111. 

Enligt huvudregL'in i giillamk hestiimmclser \'Crkstiills siirskild fastighets

taxering a\· de lokal<1 taxeringsniimnderna, dvs. samma niimnder som har 

hand om de i1rli11a inkomst- och fiirmii11enhctstaxerinµarna. fiir arbetet med 

siirskild fastighetstaxering: kan emellertid hinsstyrl'lserna bestiimma att det 

skall finnas siirskilda fasti11hctstaxerin11sdistrikt med siirskilda fastighetstax

eringsniimnder. Ursprungligen var tanken med denna ordning all siirskilda 

niimnder skulle förordnas bara niir nytaxningarna inom ett visst omrf1de 

kunde frir\'iint;I'; hli mi1nga eller S\ ara samt dt1 andra omstiindigheter 

motiverade dd. Numera ,·nkstiills siirskild fastighetstaxering dock enbart av 

siidana siirskilda niimnder. 

\1ot bakgrund av <1ll de lokala taxcringsniimnderna genom RS-reformen 

har fiitt en del nya arbetsuppgifter iir det enligt kommitten inte realistiskt att 

ha kvar en ordning som medger all dessa niimnder kan belastas med 

fastighetstaxering. Denna iir ocksi1 helt artskild fdn niimndernas övriga 

arbete. Den giillanck huvudregeln biir diirfrir enligt förslaget tas bort och 

ersiittas med bestiimmclser enligt vilka siirskild fastighetstaxering alltid skall 

ombesiirjas a\' siirskilda fastighetstaxerin11sniimnder. 

Vid den allmiinna fastighetstaxeringen skn indelning i fastighetstaxerings

distrikt efter fastighctska!L'gori. Varje liin delas in i distrikt fiir taxering av 

smi1hus-. lantbruks-. hyreshus- och industrienheter. I distrikt för industrien

heter t;1xer;1s ii,·en special- och exploateringsfastiglK·ter. Med denna 

indelning hehiiver det inte i niimnderna finnas sakkunskap betriiffande alla 

slags fastigheter. Utbildningen av ledamiiterna kan diirfiir ske med inriktning 
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p;·1 viss fastighetstyp. Undantag fri111 kato:goriindelning för ske för viss 

taXL'ringsL'nhet om det iir niid\'iindigt bl. a. med hiinwn till behovet av 

lokalkiinnL'dom i niimnckrna. 

A\' friimst praktiska sbl anser knmmitten att en kategoriindelning iir 

mindre I:implig vid den siirskilda fastighetstaxeringen. '.'Jytaxering skn 'varje 

;ir a\' ca I il ''(. a\· fastighetsbestt1ndet. För att distrikten skall fa en rimlig 

geografisk omfattning bör det enligt kommittens mening vid den siirskilda 

fastighetstaxningen ing[1 fastighl'ler a\· skilda slag i \·arje distrikt. Indelning 

hi\r skL' st1 att varje distrikt omfattar visst omr;ide inom liinet. Behovet av 

lokalbnnedom hos niimndledamiiterna blir hiirigenom tillgodosett. Krav p~i 

kiinnt'dnm om nlika slags fastigheter kan enligt kommitten tillgodoses genom 

ett liimpligt urval av ledamöter. 

Flertalet av de remissinstanscr som yttrat sig i friigan har godtagit 

kommittens förslag. Det har en1L'llertid frf111 flera h{1ll pt1pekats att förslaget 

skapar ett stiirre be hm· av utbildning a\· taxcringsfunktioniircr iin vad som iir 

fallet \'id allmiin fastighetstaxering. Behovet av sakkunnigt bitriide i 

niimnderna blir ucks(1 större. T,·;1 remissinstansn som anser att samma 

distriktsindelning skall giilla som \'id allmiin fastighl'lstaxering befarar att 

,·iirderingen kan bli olika vid den allmiinna och vid den siirskilda fastighets

taxeringen. Vidare kan det uppkomma praktiska problem med omsortering 

inför den siirskilda fastighetstaxeringen av de deklarationer som liimnats vid 

föregitende allmiinna fastighetstaxering. '.'li"tgra remissinstanscr har förordat 

ett sys!L'm som medger viss kategoriindelning ocksii vid den siirskilda 

fastighetstaxeringen niir det finns behov av si1clan indelning. 

Fiir egen dt'I far jag anfiira följande. 

Ut\·ecklingL'n inom taxeringsomr{1dct har medfört att arbl'!L'! med den 

siirskilda fastighetstaxeringen inte liingre ryms inom de lokala taxerings

niimndernas arbetsuppgifter. Jag instiimrncr i kommittens förslag att slopa 

nu\'arande hu\'udregel och införa nya hcstiimmi:lser enligt vilka arbetet med 

siirskild fastighL'tstaXt'ring alltid skall utföras av siirskilda niimnder. 

Betriiffanck distriktsindelningen betonades vid tillkomsten av nya regler 

för I 9X I ;)rs allmiinna fastighetstaxering att möjligheterna att fa riittvisa och 

likformiga taxeringar är beroende av att niimnderna har bt1dc siirskild 

sakkunskap om den fastighctst\-p som skall viirderas och besitter erforderlig 

lokalkiinncdom. Krawn pi\ sakkunskap och lokalkiinnedom m;\ste uppriitt

hi1llas i lika hög grad ,-id den siirskilda fastighetstaxeringen. 

DL'! sistniimnda kravet siitter ganska snii\'a g:riinser för vilken geografisk 

omfattning ett distrikt far ha. \-led hiinsyn hiirtill och till det förhtillandevis 

mindre antalet nytaxeringsiirenden finns inte förutsiittningar att inom ett och 

samma omri1de ha olika niimnder för olika slags fastigheter. Detta innebär i1 
andra sidan att sakkunskap om de skilda fastighetstyperna miiste finnas i 

niimndcrna. Snm kommitten uttalat far detta beaktas vid urvalet av 

ledamiitcr. Det iir givetvis också av vikt att utbildningen av taxeringsfunk-

.i Rikstlugm / 1)8//8:!. J sam/. Nr 19 
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tioniirerna anpassas till att de skall handha flera fastighetstyper. st1 att det 

finns förutsättningar för att viirdcringen kan ske pti ett riktigt och i 

förhållande till allmiin fastighetstaxering enhetligt siitt. Man kan dock inte 

bortse frt1n att dL't kan uppstå bekymmer p<°1 grund av bristande erfarenhet 

och kunskaper hos ledamöterna i de nya niimnderna. Som jag senare 

återkommer till avser jag diirför att föreslä att s. k. konsulenter skall ffi finnas 

ocks<°i vid den siirskilda fastighetstaxeringen. En sådan ordning bidrar till 

enhetlig och riittvis värdering. Med detta i beaktande tillstyrker jag att 

kommittdörslaget i de aktuella delarna genomförs. Som RSV anfört i sitt 

remissvar bör distrikt inte fä omfatta del av församling. utan alltid hela 

församlingar. 

Retriiffande omsnrtering av fastighetsdeklarationer och liknande prak

tiska fttgiirder med anledning av olika distriktsindclning utgär jag ifd111 att 

detta inte skall behöva medföra n{1gra större problem eller kriiva mera 

omfattande extra arbetsinsatser. 

Kommitten föresWr att beslutanderiitten 1 fr{1ga om distriktsindelning 

liksom nu skall ligga hos länsstyrelsen. Bemyndigande för regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer att besluta om distriktsindelning vid 

den siirskilda fastighetstaxeringen bör i enlighet hiirmed ges i Fn .. 
Beslutanderätten kan sedan delegeras till liinsstyrclsen med stöd av 

bemyndigandet. Beslut om distriktsindelning skall enligt förslaget avse ett 

taxeringsär. Detta sammanhiinger med att mandatperioden för ledamöter i 

siirskild fastighetstaxeringsniimnd enligt kommitten bör nmfatta ett {1r. 

Remissinstanserna har inte gjort erinringar. Jag tillstyrker förslagen och 

äterkommer i det följande till de niirmare motiven för en ett[lf'ig mandatpe

riocl. 

2.4.2 Särskild ji1s1ighc1sraxcri11g.rnii11111d 

Enligt giillande ordning förordnar liinsstyrelsen en ordförande och 

ytterligare en ledamot i siirskild fastighetstaxeringsniimnd. Detta sker i 

samband med att liinsstyrelsen senast den 30 november ;°iret före taxerings

f1rct förordnar om särskilda fastighetstaxeringsdistrikt. I övrigt viiljs ledamö

terna av komnrnnfullmiiktige. Förutom ordförande skall n;imnden bestå av 

liigst fyra och högst Mta ledamöter. Linsstyrelscn hestiimmer antalet 

ledamöter och. för det fall mer iin en kommun ingf1r i distriktet. hur mfö1ga 

ledamöter som skall viiljas inom de olika kommunerna. Val av ledamiiter och 

suppleanter till dessa skall förr;ittas senast den 31 december [1ret före 

taxerings<'1ret. 

Kommitten ft1resl[1r att giillande ordning i princip skall beh[11las. En del 

iindringar för att uppn{1 övcrensstiimmclse med motsvarande regler vid 

allmiin fastighetstaxering förcsl;°1s dock. Sf1lecles skall liinsstyrelsen utse en 

ordförande och för vid behov ocks{1 utse ytterligare en ledamot. De 
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förtroendevalda ledamöterna skall v:iljas av kommunfullm:iktige. lng[1r mer 

iin en kl1mmun i ett distrikt viiljs ledamöterna av landstinget. Det :ir 

landstingo:t eller kornrnunfullmiiktig..: som bestiimm..:r hur m;inga lcdamiit..:r 

s1im skall ing{1 i n:imnden. Om ett distrikt omfattar tkra kommuner och 

ni1gl1n av dessa stiir utanför landstinget viiljs ledamöterna b{1d..: av denna 

kommun och landsting..:t. I detta fall bestiimmer I:insstyrelsen antalet 

ledamiit..:r och hur m;inga som skall vidjas av kommun..:n resp. landstinget. 

Ledamiiterna skall fördelas pi1 kommunen och landstinget dtcr bcfolknings

talen. \fojlighet finns att begiira proportil1nellt \·alsiitt. Antalet valda 

kdamiitcr skall vara minst fem och hiigst Mta. 

För de ärliga inkomsttaxeringarna viiljs niimndledamiiterna för en tid av 

tre {1r. Skiilet för detta iir att val av förtni..:ndevalda lcdamiiter skall ske i 

anslutninµ till valen av kommunfullmiiktigc och avse hela mandatperioden. 

Eftersom siirskild fastighetstaxering skall verkstiillas under de fyra taxerings

;"1r som ligger mellan de allmiinna fastighetstaxeringarna iir det enligt 

kommitten inte möjligt med trdiriga mandatperioder. I stiillet föreslt1s att 

förordnande och val av ledamöter skall avse t'lt taxeringsi1r. 

Retriiffande valbarhets- och behiirighetsvillkor iir redan nuvarande 

bestiirnmelser anpassade till vad sl1rn giiller vid inkomsttaxering och allmän 

fastighetstaxering:. De bör diirför enligt fiirslaµet överföras oföriindrade till 

de nya reglerna l1ll1 särskild fastighetstaxering. Bestiimmelsc::rna om ordfö

randens arbetsuppgifter föresl(ts fo samma inneh;'tll som motsvarande 

bestiimmelser vid allmiin fastighetstaxering. En miijlighet att förordna 

ersiittare för nrdfiiranden niir denne är förhindrad att tjiinstgöra biir enligt ' . ..... .... 

kommitkn införas vid den siirskilda fastiµht'lstaxningen. Vid den siirskilda 

fastighetstaxeringen skall vidare enligt förslaget finnas miijlighet för 

kommunen att liksom vid allmän fastighetstaxering förordnas. k. kommunal 

granskningsman. 

Hestiimmelser i nu berörda avseendL'n skall enligt kommitteförslaget tas in 

i 25 kap. -1--'.'i ** FTL samt genom hiinvisning i 2'.'i kap. 6 * ti Il 17 kap. 8-13 och 

1'.'i--16 ** samma lag i tilliimpliga delar. Erinringar mot förslagen har inte 

framstiillts av remissinstanserna . .Jag biträder förslagen men föreslår en 

redaktionell iindring. Vad giiller s. k. kommunala granskningsmiin vill jag 

erinra 0111 att det inte liingre utgär statsbidrag till kommunal gransknings

verksamhet av ifragavarande slag. 

SenaslL' tidpunkt för beslut i samband med förordnande nch val av 

ledamöter bör. som kommitten nfönnt. bestiimmas genom verkstiillighetsfö

reskrifter. 

Cienom prop. I 980/81: 185 om pwpnrtionella val till statliga nii111nder 

111. m.: har regeringen hl. a. föreslagit vissa justeringar i giillande regler i FTL 

om val av suppleanter. Ändringarna berör 17 kap. 8. rn och 12 ** samt 20 

kap. 2 *·Om nämnda förslag antas av riksdagen kommer de nya reglerna pil 

grund av hänvisningar i 2'.'i kap. 6 9 och 28 kap. 1 * att giilla iiven för den 

siirskilda fastighetstaxeringen. 
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2...1.3 l.ii11.1strrl'ls<'mas och d<' lokala skatto11y11dighctemas uppgijier 

2...1.:l. l KlinsuknlL'r 

Vid allmiin fastighetstaxering far niimnderna bitriide avs. k. konsulenter 

för fastighetstaxering. Dessa iir sakkunniga i fräga om fastighetsviirdering. 

Konsulenterna skall bitriida niimnclerna med värdering av mer sv;'trviirderade 

fastigheter. t. ex. vissa industrier och skngsfastigheter. De skall granska de 

(kklarationL'r och handlingar som niirnnderna liirnnar över. Sedan en 

klinstilent utrett L'tt ii rende avgn han ett skriftligt utUtande. I den omfattning 

som niimndens nrdforande finner pftkallat skall knnsulenten vidare förl·dra 

de iiremkn som han har utrett. Konsulent f;_\r inte sjiilv vara ledamot av den 

niimnd som han bitriider. 

Konsulenter finns f. n. inte vid siirskild fastighetstaxering. Liksom vid 

allmiin fastighetstaxering finns det dock möjlighet för niimnden att dter 

samr;"icl med skattechefen anlita biträde av sakkunnig. 

Kommitten anser att niimndernas behov av kvalificerat bitriide inte är lika 

stort som vid den allmiinna fastighetstaxeringen. En bidragande orsak hiirtill 

iir enligt kommitten att m~inga av de konsulenter som har tjiinstgjort vid 

allmiin fastighetstaxering rekryteras som ordförande i särskild fastighetstax

eringsniimnd. En betydande sakkunskap finns ocks<1 enligt kommitten 

normalt innm niimnderna eftersom de flesta av de ledamöter som länssty

relsen förordnar har ordinarie arbetsuppgifter som hör samman med 

fastighetsviirdering. I de enligt kommittens bedömning relativt fä fall 

kvalificerat bitriide behövs torde detta kunna erhiillas genom en siirskild 

sakkunnig. 

Mimga remissinstanser anser att Hinsstyrelserna bör ha möjlighet att vid 

behov kunna förordna konsulenter ocksa vid den siirskilda fastighetstax

eringen. Man anser det tveksamt om rekrytering pft det sätt kommitten utgfttt 

ifrim kan komma att ske i sådan utstriickning att nämnderna härigenom fär 

tillräcklig srecialkompetens. Behovet av att få bitriide av sakkunniga i 

taxeringsarbetd kan diirför bli stnrt. RSV framhi1ller att konsulenterna vid 

den allmiinna fastighetstaxeringen iir specialister med siirskild utbildning pil 

resp. fastighetstyp. 

För egen del anser jag att man bör ta fasta p~i de synpunkter som 

remissinstanserna fört fram. Det kan bli besvärligare att tiicka niimndernas 

belwv av siirskild sakkunskap genom systematisk rekrytering iin vad 

knmmitt0n förutsatt. Jag stiiller mig därför tveksam till att niimnderna skall 

vara hiinvisade till att i samrt1d med skattechefen fa bitriidc av sakkunnig när 

de stöter pii mera komplicerade värdcringsfrägor. 

Jag inst:immer med de remissinstanser som vill införa en möjlighet för 

nämnderna att kunna liimna över svhrare viirderingsfr{1gor fiir utredning till 

en konsulent. Förutom att detta underliittar niimndernas arbete bör det 

också kunna bidra till kontinuitet och riittvisa under hela elen löpande 

taxeringsperioden. I enlighet med vad jag nu sagt bör lagtexten kompletteras 
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med en hiinvisning till de bestiimmclser som ger liinsstyrelsen befogenhet att 

förordna konsulent vid den allmiinna fastighetstaxeringen. 

f'örordnande av konsulent vid siirskild fastighetstaxering biir ske senast 

den 30 november ;het före taxeringsåret. Vid 1982 ärs särskilda fastighets

taxering bör förordnandet emellertid ske före utgimgen av januari m<'mad 

1982. 

2.4.3.2 Tjiinstemannagranskning m. m. 

Vid inkomsttaxering för niimnderna bitriide av tjiinstemän hos Hinsstyrelse 

och lokal skattemyndighet med bl. a. granskning och andra beredande 

uppgifter. Detta har en positiv effekt vid taxeringarna eftersom dessa allmiint 

sett blir jiimnare och mera likformiga. En mera begränsad tjiinstemanna

medverkan har ocksä kommit till stiind vid 1981 års allmiinna fastighetstax

ering. 

Kommitten anser att tjänstemannamedverkan bör ske även vid den 

siirskilda fastighetstaxeringen i den mån resurser finns. Den övertaliga 

personal som kommer att finnas p;'1 vissa lokala skattemyndigheter p{1 grund 

av den nya organisationen inom ramen för det s. k. RS-projektet kan enligt 

kommitten tas i anspr{1k för viss tjänstemannagranskning. 

Remissinstanserna iir positiva till tjänstemannamedverkan som sädan. 

Fdn länsstyrelsernas och de lokala skattemyndigheternas sida framh;llls det 

dock iiver lag att det f. n. saknas resurser för tjiinstemannagranskning. 

Fiir egen del vill jag anföra följande. I lur organisationen skall giiras 

effektivare inom centrala delar av skatteområdet har varit förem{il för stort 

intresse under senare år. Bl. a. har inom de lokala skattemyndigheterna 

vidtagits stora organisatoriska föriindringar. Ett moment i dessa förändringar 

iir en utveckling i riktning mot tjiinstemannamedverkan redan p~1 det första 

stadiet i taxeringsprncessen. Det iir nu svärt att mera bestämt siiga hur stora 

personella resurser som kan vinnas eller omfördelas genom omorganisation 

och hur stora resurser som kan tas i ansprt1k för ifrågavarande iindam;il i 

framtiden. I ett kortare perspektiv står det dock klart att med befintliga 

resurser pt1 personalsidan kan tjänstemannagranskning inte förväntas annat 

än i mycket liten omfattning vare sig hos liinsstyrelsen eller de lokala 

skattemyndigheterna. Nya resurser kan inte f. n. ställas till förfog:rnde. Jag 

anser dock att det iir viktigt att man redan inför 1982 iirs särskilda 

fastighetstaxering lägger fast att tjänstemannamedverkan skall kunna ske 

ncksi1 vid siirskild fastighetstaxering. Myndigheterna hör cbrmed inför 

kommande silrskilda fastighetstaxeringar vara uppmiirksamma pit att den 

personal som kan frigöras ocksi1 tas i anspr:ik för granskning av fastighets

deklarationer. Det bör dock framhallas att personalsituationen skall beaktas 

siirskilt vid planering av tjiinstemannamedverkan vid den siirskilda fastig

hetstaxeringen. Lagtexten hör utformas i enlighet hiirmed. 
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2.4.3.3 Kontaktman rör rastight'tstaXL'ring 

I arbl'!L't mL'd 19~ 1 [trs allmiinna fasti!,!hl'lstaxcring finns dL't vid varjL' 

länsstyrelse en s. k. kontaktman för fastighetstaxering. Vid den allmänna 

fastighetstaxeringen 1970 och 1975 fanns L'n mots\·arighL'l till knntaktmiinnen 

i de s. k. fasti!,!hL'tstaxcringsspL'cialisterna. Enligt kommittt'n har liinsstyrel

scrna ocks{i vid siirskild fasti!,!hetstaxering bdwv av den specialistkompetens 

som kontaktmiinnen kan bidra med. Liksom vid allmiin fasti!,!hetstaxering: 

skall kontaktmiinnen ha till huvuduppgift att administrera och i övrigt delta i 

arbett'! med fastighetstaxeringen i första instans. Kontaktmiinncn hiir ockst1 

vid bclwv kunna tillfiilli!,!t bitriida taxeringsintendenten i hcsviirsm{1l. De bör 

ocks{1 sjiil\ a kunna fa fiinirdnanlk som taxeringsintendcnter. För kontakt

miinnen har inriittats speciella arvodestjiinstcr. Kommitten förcsl;'ir att dessa 

tjiinster ersiitts med fasta tjiinster. 

Fiirslaget har bemötts positivt av remissinstanscrna. Lkt iir ocks[1 min 

uppfattnin!! att de s. k. kontaktmiinnen skall fungera kontinuerligt under 

hela den liipandc taxeringsperioden. I avvaktan pt1 slutbetiinkandc av 1976 

[trs fastighetstaxerin!,!skommitte iir jag emellertid inte beredd att förcslii 

fiiriindringar i klllltaktmiinnL'ns anstiillningsförh;'tllanden. 

2.4.3.-1 Övriga friigor 

Fiir den allmiinna fasti!,!hetstaxeringens vidkomma1ide finns i 17 kap. I och 

19 *~ FTI. bl. a. bcstiimmt'lscr om en skattechefs ;'tligganden od1 befogen

heter. I 20---25 **samma kapitel ges bcstiimmclser om sakkunniga och regler 

för ersiittningar till ledamöter, sakkunni!,!a och tolkar. 

Kommittl~n fiircsli1r att de niimnda hcstiimmebcrna genom hiinvisning i 25 

kap. 6 * FTL skall tillämpas ocks(1 vid siirskild fastighetstaxering. I likhet 

med vad som giiller för den arliga inkomsttaxeringen anser kommitten vidare 

att en skattcchd skall ha möjlight'! att kalla till sig l)rdförandcn · och 

lcdamiitn samt siirskilda sakkunniga för överliiggningar rörande taxcrings

arhctct. Bcstiimmclser i sistniimnda hiinscencle finns för inkomsttaxeringens 

vidkommande i taxeringsk ungörelsen ( 1957:513). TK. :vtotsvarandc bcstiim

mclscr betriiffande den siirskilda fastighetstaxeringen hiir enligt kommitten 

tas in i FTF. Slutligen fliresUir kommitt0n i 25 kap. 7 * en siirskild 

bcstiimmcbc rörande bcsviir ÖYcr beslut i samband med Yal m. m. 

Fiirslagcn har inte mött ni1gra erinringar under remissbdiandlingen. Jag 

bitriido:r dem . .Jag föresl;lr emellertid vissa förtydliganden och redaktionella 

:indringar i 25 kap. 7 ~ FIL 

2.5 Deklarations- och uppgiftssk~·ldighct 

2.5. I D<'kl<irationsplikt 111. 111. 

Kommitten foresl<h att giillande bestiimmelser om deklarationsskyldighct 
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skall föras ii\·er i stort sett nfiiriindrade till ett nytt kapitel i FI'L. Skyldighet 

att liimna siirskild fostighetsdeklarntion skall liksom f. n. uppkomma först 

dter anmaning. Till grund för si1dan anmaning skall friimst ligga uppgifter 

om fastigheter som olika myndigheter rapportl'rar in till dl' lokala 

skattemyndigheterna. Jag i1terkommer i det följande i ett siirskilt avsnitt till 

friigor om byggnadsniimndl'rnas uppgiftsskyldighl't. Anser fastighetsiigaren 

att nytaxering hör ske for han liimna dl'klaration iiven om han inte anmanats 

att giira det. 

Med fastighl'tsiigare menas dl'n som var iigarl' till fastigheten vid 

taxeringsärl'ts ing:'1ng. Enligt siirskild bestiimmclsl' i I kap. 5 * FTL jämställs 

med iigare dl'n som enligt 47 ~ KL. skall ta upp garantibeloppet till 

beskallning. Denna hl'stiimmclsl' kommer att giilla också vid dl'n siirskilda 

faqighetstaxl'ringen. 

Fastighetsiigare snm p{t l'gl't initiativ vill I:imna deklaration eller framstiill

ning om ny taxering enligt 16 kap. 4 eller 5 * 1-TL skall rnligt förslaget göra 

detta senast den 15 februari under taxerings;lret. 

Enligt kommittens uppfattning hiir niirnnden liksom f. n. ha riitt att pröva 

taxeringen iiven om deklaration eller framstiillning om ny taxering kommit in 

efter den 15 februari. Niimndl'n bör d:irvid sjiilv besliimma om den skall 

pröva taxeringen i dessa fall. Kommitten fiireshh att lagtexten kompletteras i 

enlighet hiirmed. Med hiinsyn till att nämnden skall fatta ett första beslut 

senast den 31 maj hinner enligt kommitten nämnden endast i undantagsfall 

behandla deklarationer som har k11mmit in dter den 15 maj. I sf1dana fall hiir 

taxeringL'n dock kunna prövas i samband med att niimnden skall behandla 

inkomna erinringar. Eftersom ni'i!nnden i sistniimnda fall inte hinner 

ompriiva sitt beslut far den fastighetsi'igare som inte är nöjd med beslutet i 

stiillct viinda sig till liinsriitten med bes\'iir. 

Under remisslx·handlingl'n har p<lpekats att kommittens lagförslag: har 

utformats s{1 att det ger intryck av att fastighetstaxeringsniimnden helt fritt 

kan hestiimma om fi.ir sent inkomna deklarationer skall behandlas eller ej. 

En annan synpunkt iir att en uttrycklig bestämmelse som medger att för sent 

inkomna deklarationer kan tas upp till prövning kan medföra att mtmga 

fastighetsiigare viintar med att Wmna sina deklarationer. En remissinstans 

anser att deklaration eller framstiillning skall ha kc!mmit in senast den 31 maj 

för att niimnden skall hinna med att pröva taxeringen. 

Med anledning av de framstiillda erinringarna vill jag för egen del förorda 

en avvikelse frän förslaget siitillvida att bestiimmelserna om sista tidpunkt att 

liirnna deklaration utformas endast som en föreskrift gentemot fastighets

iigaren att siirskild fastighetsdeklaration och framstiillning enligt I (1 kap. 4 

eller :'i * FTL skall liimnas senast den I :'i februari. N{1gon siirskild föreskrift till 

ledning för niimndcns arbete med för SL'nt a\·givna deklarationer behiivs inte 

enligt min mening. En fastighetsiigare förleds därmed inte till alt liimna 

deklarationen senare i förlitan pii att niimnden iind;i kommer att pröva 
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taxeringen enligt bcstiimmelser i lagen. Givet\is utgiir denna re_l!el inte ett 

hinder mot att för sent inkommen deklaration :indii prövas. '.'Himnden kan 

heller inte motstitta sig att pröva si1dan deklaration i den mi\11 det över huvud 

taget hinns med innan niimndens arbete skall vara avslutat. 

Vad gäller anmaningsfollen förcsl[1s inga nyhctt:r i sak. S{1lt:dt:s skall en 

fastighetsiig:arc ft1 anmaning att deklarera om det kan antas att det vid ;'irets 

ing{mg förelegat grund för nytaxering. Anmaning att liimna ch:klaration far 

enligt förslaget ocks[i utfardas llm en fastighetS:ip1re gjnrt framshillnin!! 

enligt 16 kap. -I eller 5 *utan att deklaration liimnats. I anmaning skall siittas 

ut en viss tid inom \ilken deklaration skall liimnas. Svarstid får inte siittas 

under l tl dagar niir det giilh:r anmaning att Uimna deklaration. Sluttiden far 

hdlcr inte hestiimmas till tidigart: dag iin den 15 februari under taxeringsi1ret. 

En minsta svarstid om tio dagar finner kommitten vill avviigd men anser alt 

hingre tid biir siittas ut i de flesta fall. Knmmitt0n niimner att s\·arstiden vid 

inkomsttaxeringL'n i enlighet med vad RSV rekommenderat i anvisnin)!ar 

normalt skall siittas till minst 1-1 dagar. Enligt kommitten bi\r RSV utfarda 

niirmare anvisningar ocks{1 hetriiffande den siirskilda fastighetstaxerin_l!en. 

Ett par remissinstansL'r har ansett att svarstiden skall vara 30 dagar. En 

remissinstans menar att samma hestiimmelser för avliimnande av siirskild 

fastig:hetsdeklaration biir g:iilla som för den som iir skyldig: att föra 

riikcnskaper och fftr i1tnjuta anst~ind med att liimna sjiilnteklaratinn till den 

31 mars vid inkomsttaxeringen. 

För egen del vill jag framhMla att varje framflyttning: a\· tidpunktt:r för 

uppgiftsliimnande 111. 111. i det allra första skedet av taxering:sarbetL'l kan 

menligt inverka p{111iimndernas mi_ijlighet att giira en ordl'ntliggranskning av 

varje deklaration . .lag: kan inte förorda avsteg: fri111 knmmittens förslag och 

ansluter mig till de av kommitten framförda synpunkterna i iivrigt. Jag 

fiiresl{1r emellertid en förtydligande iindring: i 26 kap. 2 ~ f'TL. 

Kommitten föresliir att reglerna vid allmiin fastighetstaxerin)! ri1rande 

innd1<1llet i fastig:hl'tsdeklaration. ~·tterlig:are bestiimmclser !lm anmaning 

samt bestii111111elser <'lll vite. sekretess. påföljder för oriktiga uppgifter. m. 111. 

skall tilliimpas vid siirskild fastig:hetstaxcring: genom hiinvisning: i 26 kap. 3 *· 

Inga egentliga erinringar har gjorts av remissinstanserna. Jag ansluter mig 

med en redaktionell iindring till förslaget i dessa delar. 

I likhet med ett par remissinstanser anser jag: dock alt anmaning: hiir 

kompletteras med si1dana uppgifter att det i fortsiiltningen skall framgå 

vilken nytaxering:sgrund som iir aktuell i det enskilda fallet. En bestiirnmt'lse 

om detta biir tas in i 26 kap. 3 ~första stycket. Efter vad jag: har inhiimtat fr;in 

RSV arhdar verket f. n. med att utforma en nv anmaningshlankett diir 

aktuell nytaxaingsgrund kommer att framg<i. 

2.5.2 Uppgijisskr/dighc1 

Sl.lm jag nyss niimnde bygger deklarationsförfarandct p{1 att fastighetstax-
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eringsniimnden far uppgilkr fr;·1n olik.1 myndigheter tim beslut som kan f:t 

betydl'lse for fastighetstaxeringen. S<ilcdcs skall hyggnadsniimnderna liimna 

uppgifter um arten och omfattningen a\' Lkn byggnads\'L'rksamhct som 

framg:ir av beviljade byggnadslov. l.'ppgifll'r liimnas ocksi1 av lantbruks

niimnd. inskri\'ningsmyndig:hct och fastighetsregisterm\'ndi).!het·. Om bygg

nadsniimndens och lantbruksniimndL'ns uppgiftsplikt finns hestiirrnnelser i 

I X kap. 11 ~ FIL Niirmare förL'skrifter far utfiirdas a\ regeringen el kr 

myndighet som regeringen bestiimmer. lnskri\'ningsmyndigheh l1Ch fastig

hc'tsregistermyndighets underriit lt'lst'Sk yldighct regleras i andra författning

ar. Enligt niimnda bestiimmelser liimnas upp!,!ifter fortkipande betriiffande 

varje aktuell fastighet under hela den löpande taxeringspnioden. Uppgif

terna kommer diirför ocksii den siirskilda fastighl'lstaxerin!,!en till del. 

Bctriiffande byggnadsniimndernas rapportering styrs denna av överens

kommelse mellan Svenska kommunfrirhundet och RSV. l'melh.:rtid före

kommer enligt kommitten kritik fri1n skattemyndigheternas sida 0111 att 

m<in!!a kommuner intl' följer iherenskonunl'lsen. Upp!,!i ftsskYldi!,!heten 

fullgörs alltsi"1 m(1nga gt1nger pt1 ett bristfälligt -,filt. Kommittl'n liimnar inte nu 

n!t)!nt fiirslag p(1 iindring av bestiimmL'lsnna om byggnadsniimndernas 

rapporterin!! utan avser att ta upp denna fri1ga i ett k11111111andL' hetiinkan

de. 

!\1ot kommittens beslut att ytterligare iiVL'n·iiga fri1ga 0111 hyg)!nadsniimn

dernas rapportering har ledanwten Bertil Hall resen·nat sig t>eh L'Xperten Bl1 

Hansson avgivit siir>kilt yttrande. Oc anfiir att uppgiftsskyldight.·ten sn111 dl'll 

fungerar i dag endast fyller ,vftet att initina fri\gan om en ny taxering. 

Redovisningen biir redan inför niirmast kn111111andc siirskilda fast ighL'!stax

ering genom nya regler i princip !!es en si'1dan omfattning att den utan 

komplettering: kan utgiira en tillriicklig grund fiir ,·iirderingrn. t.:tiikningen 

av uppgiftsskylclighL'len hiir hegriinsas till 11\'lwggnad och \'iisentlig till- och 

ombyggnad och till de fall d~I besiktning sker. Vidare skullL· en rapport som 

uppriittas genom byggnadsniimlllkns fiirsorg tilbtiillas si1,·iil den lokala 

skattemyndigheten som fastighctsiigarL·n. I de fall inviindning L'j sker fr[m 

fastighetsiigarens sida torde enligt rc·ser\'anternas mening iigarL·ns deklara

tion vid siirskild fastighetstaxering: kunna fiirenklas till yttl'rlighet. 

Mimga remissinstanser anslutn sig till ek synpunkter som anfiirts i 

reservationen och det siirskilda \'ttrandet. Hakllm rcmissinstansernas stiill

ningsta)!~lllden ligµer i de flesta fall L'lt mi-;sniijc rned att nu\·arande 

rapporteringssystern inte fungerar tillfrl·dsst:illande. Ett par liinsstyreb~·r 

anser att man kan uppn;-1 en betydligt b:ittre rapportering inom ramen fiir 

giillande bestiimmelser. bl. a. niimns nya förhandlingar mellan RSV och 

kommunförbundet 11ch fi.irbiittrade blanketter för upp)!iftsliimnandet. 

Statens institut fiir hyggnadsfnrskning anser att Ö\ertygande skiil fiir att 

skiirpa kra\·L·n p;1 hyµgnadsn:imndens uppgiftsplikt inll' anfiirts. Lkt finns 

enligt institutet vidare inget underlag: fiir en bediimning att en utiikad 
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rapportering skulle innebiir<t bara en ringa pt1wrkan i byg.gnadsniimndernas 

arbete. Kommunförbundet har anfört att byggnadslovsrappor!L'ring visser

ligen inte kan und\'aras men framh;iller att uppgiftsUimnandet m{1ste 

begriinsas orh anpassas till hygg.nadsniimndernas administrativa rutiner. 

Byggnadsniimnderna kan enligt fi.irhunckts uppfattning inte {1liiggas liimna · 

uppgif!L'r a\" hedömningskarakLir. 

RSV anser att fr;'1gan 0111 hyggn<tdsniimndernas rapportering biir utredas 

ytterligare:· i samr;ld med kommunförbundet orh andra tiinkbara intressenter 

i ett mer utvecklat rapporll'ringssystcm. 

För egen del vill jag anföra följande. En grundförutsiittning för att man 

skall kunna uppnii riitt\ isa orh likformiga taxeringar iir att de taxningsun

derlag som st{ir till taxeringsniim1Hkrnas fi"irfogande för varje enskild 

fastighet iir st1 korrekt llCh dL'!aljerat som möjligt. Vad som framkommit 

unckr remissbehandlingen \"isar att problemen redan med det enklare 

rapportsysll'rn som vi har i dag iir tiimligen omfattande. Vidare iir 

[11L'rverkningarna fiir hyggnadsniimnLkrnas \"erksamhet. nm man liigger pt1 

dessa nya arbetsuppgifter av irke helt obetydlig omfattning. sv{1ra att förutse. 

Jag iir inte beredd att överviiga fiiriindringar i lagreglerna ang;knde 

rapportskyldighet före det kommitten behandlat fr{1gan. Jag ser dork 

allvarligt p<'1 att det hristn i nuvarande rapporlL'ring fr{1n byggnadsniimnder

na i s{1 stor omfattning som framgt1r av remissyttrandena. RSV bör iigna 

siirskild uppmiirksamhet {1t detta problem orh undersöka i vad m<ln 

fiirbiittringar kan uppn:k Samr{1d hör hiirvid ske med kommunförbun

dL'!. 

l.5.3 Öl'rig1 

Kommillt:'n frirL'sltir att siirskild fastighL'lsdeklaration skall kunna siindas in 

med posten portofritt. Jag finner fiir egen del inte skiil att införa s{1dan 

portofri het. 

Enligt kommitten finns det ge1wm att innchi\llet i det s. k. fastighetstax

eringsrcgistret uti.ikats i samband med l lJS I i"1rs allmiinna fastighetstaxering 

sti"irre möjlighet iin tidigare att förtr~'cka uppgifter i blanketterna för särskild 

fastighctsdcklaration. Kommitten anser dL't angdiiget att man nrks{t vid den 

siirskilda fastighctstaxeringL'n st1 lt1ngt miijligt fiirtryrkL'r uppgiftL'r pt1 

deklarationshlan kettcn. 

RSV avstyrkL'r. bl. a. a\· kostnaLbskiil. fr<'111 fiirtryckning a\· blankettL'r fiir 

S:irskild fastighetsdL'klaration. VL'rket p{1pekar ork<1 att nytaxL'ring i vissa 

fall inte nödviindigtvis kriiVL'r att en deklaratinnshlankL'tt anviinds samt att ett 

stort antal fiirtryckta uppgifter. siirskilt \"iirdL'ringstekniska uppgifter. 

medför risk fiir att iindringar fiirbig:ls vid registrning av de liimnade 

uppgiflL'rna. ;\ andra sidan vill L·n rL'missinstans ha ett mera servicL'imiktat 

fört rycknings- och distributi1l11sf1:irfarande. Jag anser för egen del att 

fört ryckning av deklarationsblanketter i anmaningsfall biir om möjligt skL' i 
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ungefär samma utstriil'kning som fiirtryl'kning skn i blanketter fiir den ~irli!,!a 

inkomsttaxeringen. 

2.6 Fiirhcrcdm1dc åtgiirdcr 

Den allmiinna fasti!,!hetstaxeringL'n fiiregi1s av ett nmfattande förberedel

searbete inom RSV och liinsstyrelserna. DL't iir dels organisatoriska 

fiirbereddser. s;lsom information till ol'11 utbildning av taxerin!,!sfunktionii

rer. dels bl. a. liinsvisa un(krsi'ikningar som syftar till att fi'i fram st1 

riittvisande marknadsviirden som miijligt p~1 fastigheter av skilda sia!,!. Fi\r att 

förbiittra kvaliteten pt1 förheredl'lsearhl'let infördö infiir Jl)~I i1rs allmiinna 

fostighl'lstaxering bl. a. utstriickt fiirberL'llclsetid OL'h iikade möjligheter for 

allmiinheten att medverka under förheredelsearb.:·tet. 

l.kt fiirheredelsearhete snm lagts ned \·id den allmiinna fastighetstaxering

en for direkt betydelse ocks:'1 fiir p:·1fiiljande siirskilda fasti!,!hetstaxerin!,!ar. 

Vid siirskild fastighetstaxering utg:1r man ju. som jaµ tidigare behandlat 

niirmare. fri111 det allmiinna prisHige och Lk uppskattningsgrunder i \ivrigt 

som tilliimpats vid den niirmast föregi1emk allmiinna fastighehtaxeringen. 

Detta medför att de olika viirderingsreglcrna m. m. i 1 -- 15 kap. FTL samt 

föreskrifter enligt 7 kap. 7 ~och am·isningar som faststiillts ,·id den allmänna 

fastighetstaxeringen ocks:'1 skall giilla vid pt1fiiljandL' siirskilda fastighetstax

eringar. 

Kommitten föresli1r att dl'! ,·id siirskild fastighl'lstaxering skall finnas 

möjlighet för n:gcringL'n elll'I' myndighl't sum re!!cringen ht•stiimmcr att 

besluta de ytterligare fiireskrifter enligt 7 kap. 7 ~ som hehiivs för den 

aktuella siirskilda fastighetstaxeringen. Behov av nya eller iindrade föreskrif

ter uppkommer enligt kommitten di1 nya omstiindigheter intriitlat efter det 

att de tidigarl' fiireskriftl'rna faststiillts. Det kan t. l'X. vara fr{1ga om 

planiindringar som invnkar pi1 en gjord imlclning i \'iirdcomraden. Som sista 

tidpunkt att meddela kompletterande anvisningar har hittills giillt den lll 

januari under taxeringsi1rl:'t. Kommitten forl:'sli1r att denna tidpunkt skall 

tilHimpas hetr;iffandl:' ytterligare fi'ireskrit'tn enligt 7 kap. 7 ~. 

Flireskrit'tl'r fiir sjiilva förhl'!'edl'isearhetl't skall enligt förslaget beslutas 

senast den 31 oktober i1ret före taxeringsiiret. Dl'lta arhl'le hest{1r L'niigt 

kommitten huvudsaklig:L'n a\' en im·erltering av alla nya planer. I de flesta liin 

har denna uppgift utförts a\· iiverlantmiitarmyndighetL"n. Detta menar 

kommitten kan ske iiven i fnrtsiittningen. I liirigenom f;'1r man en liimplig 

kontinuitl'l i det samarbete som har skl'tt mL"llan lanlmiilnivnkl'l OL'h 

skattemvndigheterna \id I <JX I ars allmiinna fostighetstaxeri ng. 

De flesta remissinstanserna har liimnat förslaget utan erinran. En 

rL·missinstans \'ill dllck att tiden för att utfiirda kllmpktll'rande fiireskriftcr 

skall uliikas fri111 dL"n lll januari till den l:'i janu;iri. L1nlmiill'ri\'L'rkl't delar 

kommittens uppfattning. om hur planin\'entning 111. 111. skall utformas och 
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pi1pd;ar all arhL'huppgiftcrnas urnfattning bi1r preciseras i de fiireskriflcr 

s<lm enligt 27 kap. I~ FTL skall utfärdas för fiirheredelsearhetd. 

h.ir egL·n del finner jag inte sbl att fr;ing<i kommittens fiirslag i nu aktuella 

delar. ML'd hiinsyn till att dL' nya hestiillllllL'iscrna inför I 9X2 {1rs siirskilda 

L1stighdstaxcring inte k<tll fiirdntas ha triitt i kraft dt'n 31 nktoher hör sista 

tidpunkll'n kir att utf:irda filrcskrifll'r for fi.1rhL'I"L'Lklsearbetet övergimgsvis 

riyt!as fr~1n detta datum till den 21 december. 

2. 7 Fastighrtstawringsniimndrrnas wrksamhrt 

J 7./ S111111111111triidc. 11iirrnrorii11. he1/11ts/iirhc1. 111. 111. 

Giillande hesLimml'lscr om S:irskild fastighL'tstaxeringsniimnds samman

triiden lich llm ,·ilka tjiinstemiin som for niirYara \'id sammantriidena 

i1Yercnsstiimmer med mntsvaramk rL·gler vid inkomsttaxeringen genom 

hiim isnin_!! i I X:'i ~ TL. Ddta giilkr llck<1 med vissa inskriinkningar 

bctriitlande bes!iimmelscrna l>lll hL·slutsfiirhet och nm ordförandens miijlig

hL'll'r att sjiih fatta Yissa bt'-;lut. I-lur <rniri1stning skall g{1 till regleras genom 

hiin,·isning till 1imriistningsregkrna i h-1 ~ TI .. 

hir den allmiinna fastighe!st<tXL'ringeris Yidkommande har motsvarande 

hestiimml'isL' utformats l'ftt'r rni"nsll'r a\' 'ad som giilkr vid iirlig taxering och 

har tagits in i 20 kap. I - lJ ~~ FTI .. Dessa lagrum inneht11lcr fiirutnm vad stim 

lll an s.1_!!ts ocksi1 hestiin1111elsn 11111 med\·L·rkan a\' kl)[lsuknt, prntokollfil

ring. fastighctsiigares riitt att foretriida inför niimnden och en jii\'sregel. 

Kommitt~n fiirL'sli1r att dessa hestiimmelser genom hiirl\'isning i 2X kap. I ~ 
si-all giilla ock sa vid den <irskilda fastight'!staxeringen. 

h·ir dl.!n siirskilda fastighetstaxeringt:·n finns r. n. t'n regel i IX6 * TL enligt 

,·ilken ordfiiranden si1 snar! det bn skt' 'id sammantriide mL'd niimndL'Tl skall 

redogi.ira for de viirderingsgrunder som har tilliimpats \·id den allmiinna 

fastighetstaxningen och 11111 utUirdadt' anvisningar samt det förhercddsear

hete i ii\Tigt som utfrirts. KommittL;ll pekar pi1 att mo!s\·arande hestiimrnclser 

för den ~1rlig.a inkumsttaxt'ringens ,·idkrnnmande finns i 25 ~ TK och att i 

k11nsL·kvens hiirmt'd hestiimmelsL'll för fastil!he!slaxerinl!ens del ocksi1 hör 
~ - '·· 

g..:-s i administrati\ ordning. :\'i1gll!1 lag.regel i iimnet föresli1s allts{1 inte. 

RL'missinstansL'l'lla har iiYerlag inte haft n<igra erinringar mol förslagen i nu 

niimnda delar. Jag hitriidl'I' komrnitkns förslag. Jag fiiresli1r emellertid l'lt 

fi'•rtydligande a\' rubriken l ill 2X kap. FTL. 

.:. 7 . .; 1-i'in!t·/11i11g 111· /({.l<'ri11g1Tc'inlc' 

Lnlig.t giillande regll'I' h<tr en fastig.hl'lsiig.are. arrL'nda!ur. taxeringsintcn

(knt eller hn:ittigad kPmrnun miijlighet alt fo ett beslut lws siirskild 

f;1.'ilit!l1ct.,ta.xt·rinµ,11:irnnd om fiinklning ;1\' tuxcringS\·iirdt>. Detta blir 

ai-tudlt niir en taxt'ringscnhet best:'ir aY flera fastigheter eller fasti1,!hctsdelar 
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och :igaren eller annan som siikt har intresse. t. ex. i samband med a\'\'ttring. 

av att fa ett besked llm hur st11r del a\' ett taxerings\·:irde Slllll hl'iiiper pi1 ,·iss 

fastighet L'i ler fast ighetsdl'i. I praxis har s;.1dant bes I ut het rak tats Stim l'tt 

IK·slut som inte riir taxering. Beslut fattas diirfiir a\' ordfiiramkn ensam. 

Kommitten kllnstaterar alt ett fördelningsbeslut mest har karakt:iren a\' en 

-,er\'ice som bestiis fastighetsiig<1rna. ~vlöjlight•t att fa beslut om flirdelning hör 

enligt kllmmitkn finnas iin·n i framtiden. l·kho\· av fiirdl'ining kan i m;·inga 

fall uppst;'1 vid andra tidpunkter iin di1 arbL'tL't med fastighl'tstaxering piigi1r. 

Enligt fiir~;Jaget skall fiirdelningsheslut liksom hittills d:irfiir kunna fattas 

ii\'en dtl'r dct att n:imnden a\·slutat sitt arhcte. Kllmmillcn fiirl'Sl;\r att talan 

inte skall fo föras mot beslut om frirdelning. Diiremot skall heslutl'l kunna 

nmprii\'as m· niimnden genom tkss nrdföramk. 

'\t1gra remissinstanser har liimnat synpunkter pi1 fiirslagL't riirande 

fördelningsbeslut. Ett par av remi-,sinstanserna har stiillt sig tn'ksam111a till 

all behiilla miijlighl'lerna <tlt fo sadant beslut. Lkssa har ansett all frt1gan i 

\'art fall inte bör prö\'as a\' fastighL'tstaxeringsn:imndt'n. Enligt l'tt förslag: hör 

priivning ske a\' lokal skattemvndighl't med liinsst~'rt'lse som enda besviirs

instans. 

Jag \'ill för egen dd anföra följande. Dl't iir inte klart i \'ilkL·n utstriiekning 

fiirdl'iningsbeslut kan fri riittslig hetydt'lse. Kommitten har dock pekat pt1 fall 

diir t. n. en fastighcts:igare i samband med fiirsiiljning av sin fastighet L'ilcr 

L'n dl'i a\· denna kan ha nytta av ett beslut om fiirdelning a\' taXL'rings\·iirde. 

Ansiikan llm fördelning fört'k11mmer siillan och innebiir allts{1 ingen 

bl'iastning i niimndernas wrksamhet. Fnligt min uppfattning hiir man under 

dt'SSa fiirhiillanden intl' fri1nta fastighl'tsiigare m. fl. dt'n ser\'iCL' Stim ett 

fördelningsbeslut innebiir. Det iir liimpligt att beslutet fattas a\' fostighets

taxt'ringsniimndrn genom dess ordförande. Ett beslut om fi.irdelning biir 
dock L'niigt min mrning kunna i\,·erklagas till liinsriillL'fl. Andra stvcket i 

fi.irslagL't till 28 kap. l ~ bör diirfiir utga. BL'lriil'fande det trL·djc- stycket i 

!agrummet hiir detta. som jag senarL' iitt'rk1>111mL'I' till. flyttas till 7 ~i samma 

kapitt'I. 

l sammanhanget har LRF llch S\'eriges skogsiigardiireninµars riksförbund 

tagit upp \'issa fr;igor riirande bestiimmandL' a\· uppsbltnings\':irde fiir 

fastighet enligt lagen ( 11!-ll :.+16) llm an·sskatt lll"11 ga\'o-,katt. [kt iir min 

;1\'sikt att ta upp dessa fr:\l!Or i ett annat sammanhang. 

2. 7.3 lfrs/111s(iir/im111dc1 

Sil\·iil \'id inkomsttaxeringen som \'id den allmiinna fastighetstaxeringen 

giillcr sedan några iir tillbaka ett förfarande enligt \'ilket t'n taxeringsniimnd i 

\'issa fall inom den perilld som taxeringsarhetet pi1gi1r sbll nmprii,·a L"lt 

tidigare fattat beslut. Detta blir friimst aktuellt niir c:n skattsh\dig c:l\cr 

fastighl'lsiigare avger crinringar mot 1kt första beslutl'I. [tt si'1dant systt'm 

finns f. n. inte för den siirskilda fastighetstaxeringens \'idklimmande. I liir 
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fattar niimnden i stiilkl. dter eventuell kommunikation. ett beslut som inte 

kan iindras annat iin ge1wm beslut av liinsriitt. 

Knm111itten föresliir att L'tt llmpriivningsförfaramk skall giilla oL·bii för 

den siirsl;.ilda fastighetstaxningen. Siiledes skall fastighetstaxeringsn:imnden 

efter att ha g:rafökat en deklaration l.Kh i flirekommande fall haft kontakt 

mL'd fastighetsiigarl'n fatta ett beslut om taxl'ring. BL'slut siinds ut till iigaren 

enligt L'tt siirskilt 1111tkrriittl'lsdörfarandl'. rastighetsiigarl'n ff1r en viss tid p;'t 

sig att L'rinra mot bl'slutet. Knmml'r L'rinringar in omprii\·ar niimnden sitt 

tidigare beslut med hiinsyn till \'ad fastighetsiigarL·n har anfört. A\en nm 

erinrin)!<lr inte har kommit in for niimnden fatta nvtt beslut. DL'n kan d;i ncksi1 

besluta om ny taxerinµ av en fastighet iiwn nm hl'slut intl' har fattats tidi)!arl'. 

Fastighl'tsiigaren skall fo underriittl'lsl' 11m tkt nya hl'sl11tet \'arl' sig detta 

innehiir iindring i tidi!!al"\.' hl'slut eller L'j. 

Ett par rl'missinstanser har stiillt sig t\·L'ksamma till L'tl ompriirnin!!sfiir

farande vid dl'n siirskilda fasti!!hetstaxeringl'n. Ett omprii\ ningsfLirfarande 

befaras kda till en del ml'rarbete för de lokala skattl'mvndigheterna. 

För egl'n del kan jag intl' finna ni'1got b:irande skiil att inte ha ett 

omprövningsfiirfarande ocks~1 \'id den siirskilda fastighetstaxnin!!en. SPm 

kommitten p<"1pekat innl'hiir ur fasti!!hL'tsiigarens synpunkt ett ompriirnings

förfarande förddar jiimfiirt med vad som nu µiilkr gl'nom möjligheten att 

snabbare U1 iindring i t'lt taxeringsheslut iin om han m;iste \ iinda si)! till 

liinsriitt. Svstemet bör kunna medföra att antalet iirenden i liinsriitt minskar 

och att processen blir ml'r renodlad i och !llL'd att dl't finns stiirrl' utrymmL' att 

undanriija oklarhL'ter redan innm ramen för taxl'ringsniimndens arh.:-te. 

Enligt förslaget skall niimnden ha fattat sitt frirsta be-slut SL'nast dl'n 31 maj 

under taxeringsiiret. lnnd1itlkt i beslut skall vara detsamma som vid allmiin 

fasti!!hetstaxering. I beslutet skall ocksö redovisas skiilen fiir vt'Tkstiilld 

nvtaxering. 1.oka\a skattemyndigheten skall sl'nast dt'll 311 juni S:inda 

umkrriittl'lse till fastighetsiigarL'n nm niimmkns hL'slut. SL'nast samma daµ 

skall ocksi1 siindas underriittelse till fastighl'lsiigare snm deklarl'rat el kr s\lm 

pi1 annat siitt gjort framst:illning om ny taXL'ring om n:imnden hl'slutat att ny 

taxering inte skall ske. l!nLkrriittelse skall 11cks;'1 siindas till nytilltriidd 

fasti!!hL'tsiigarL' nm h;111 hos dl'n lokala skattl'mvndi!!heten anmiilt att han 

önskar f:'1 s{1dan underriittdsl'. 

I underriittelsL' som siinds ut i L'nli!!het med vad s11111sagts1>\'an skall enligt 

kommitten an!!es att ii!!aren St'nast den I :'i auµusti for a\·!!e skriftliga 

erinringar mot heslutl't. Ornpri·irnin!! skall -,ke senast den 31 augusti. Vid 

samma tidpunkt skall niimndens arbdl' lllL'd fasti!!hetstaxninµL'n \'ara 

a\·slutat. Underr:ittl'lsl' 11m nrnpri1vat hl'slut skall enligt förslaget s:indas ut av 

den lnkala skattemvndigheten sl'nast den Jll septcmbl'r. I s;'1dan underriit

telse skall dd bl. a. finnas ht'sviirshiin\·isning. I lur utsiindandet av underriit

telser skall !![1 till reµleras i fiirslagl't !!l'llllm en hiin\·isning till rnots\'arande 

hestii111111elser vid allmiin fastighetstaxering. 
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Fkra n:missinstanser har gjort in\'iindningar nwt \issa a\' tidpunkterna i 

omprii\'f1ingsfiirfarnmlct. Det giilkr si,ta tidpunktt·n t'iir erinringar. den l:'i 

augusti. nch sista tidpunkt för nytt besluta\· niim1Hlc11. den-' I augusti. ;...Jed 

h:insyn till sem.:stL'ricdighetcr biir enligt fleras nJL'ning dessa tidt•r flyttas 

fram. En mindre justering i de nu aktuella tidpunkterna hiir kunna ske utan 

att n;igon niimn\':ird obgenhet skall hehii\·a uppsta. .Jag l'önirdar en 

framflyttning a\' tiderna med tv;'1 \'ecknr. Detta innehiir att fastighetsiigarna 

fär tid p;i sig att bmna erinringar fram till den .\I augusti. '-lytt be~dut av 

fastighehtaxeringsn:imnden skall \·ara fattat sena'-l den l:'i seplL'mher. 

SenaslL' tidpunkten för den lokala skattemyndighetens underriittelse om nytt 

beslut biir flyttas fram till den l:'i nktnher. !\litt fiirslag föranleder \'issa 

justeringarocks:"i betriiffalllk tidpunkterna for bes\·iir m. m. Till dessa fr:igor 

itterknmmer jag i det fiil.iamk. 1 iivrigt hitriider jag med ,·issa i hu\'udsak 

fiirtydligandc och redaktionella iindringar kommittens fiirslag i nu bt•riirda 

delar.:\\' redaktionella skiil hiir bl. a. t'n ht•st:immelse i fiirslaµets 2K kap. I ~ 

tredjt' stycket ang{1ende underriittclse om bt-slut om fördelning a\· taxerings

\'iirde utg:i ur det lagrurrnnet och i st:illet t;1s in i 7 ~ i samma kapitel. 

!.. 7 . ./ Ö1Tigt 

1 \'ilken omfattning uppgifter ,·id S:irskild fastighctstaxt•rin).! skall föras in i 

fastighetsbngd regleras i l'örsl;q!et till 2K kap. LJ ~. Diir regleras ncks~1 \'ilkcn 

myndighl'l som skall skriva under liingtkn och niir riittelse for ske. 1 2K kap. 

9 ~ fji'irck stycket fiireslirs bemyndigande fiir regeringen t'ller myndighet som 

rt'geringcn besliimmcr att meddela de niirmare foreskriftn Sllm hehi.i\'s 

bctr:iffande liingdföring och i 11 ~ samma kapitel bemyndigande fiir 

rq!erinµen att meddela de niirmare fiireskrifter st1m hchii\·s om arbctt't i 

fastighetstaxeringsniimndt'n. Betr:illande ht•slut nm r:ittt'lse a\' fastighets

liingd {itcrkommer jag i det fiiljande. 1 iinigt bitriider jag förslagen. Jag 

fiiresl[lf' ernellntid en i hu\'udsak rt•daktionell :indrinµ i 2K kap. lJ ~. 

2.8 t:ppföljning av besvärsinstansers beslut, m. m. 

2.8. I Allmänt 

Niir ett beslut om fastighetstaxering iindras av förvaltningsdomstol medför 

f. n. detta inte n{1gon automatisk ändring av andra fastighetstaxeringar under 

den löpande perioden. Ändringsbeslutet hcriir bara det i1r som besviiren 

avser och alltså inte de efterföljande i1rens fastighetstaxeringar. För att en 

ändring skall ske il\'en av dessa fastighetstaxeringar fordras att anmälan 

hiirom sker av taxer.ingsintendent, fastighetsiigaren eller. om besviiren 

anförts av annan, av denne ( 197 * TL). S;ldan iindring vidtas av liinsriit

ten. 
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Kommittens förslag innebiir att den iindrade fastighetstaxeringen automa

tiskt skall följas upp för de efterföljande {iren. Denna uppföljning skall göras 

av lokal skattemyndighet. Vidare fiiresliis att lokal skattemyndighet i dessa 

fall iiven skall fa möjlighet utt automatiskt göra de iindringar i inkomst- och 

frirmögenhctstaxeringcn som p~kallas av den fodrade fastighetstuxering

en. 

F. n. kan en iindring i sistniimnda hiinseende endast ske efter det att 

taxeringsintendent. skattskyldig eller kommun anfört besviir i särskild 

prdni1ig enligt 102 * Tl. Besviiren fär prövas först efter det att fastighets

taxeringen har vunnit laga kraft. 

Fiirslagen har i allmiinhet fått ett positivt mottagande av remissinstanser

na. En del kritiska synpunkter har emellertid framförts. Man framhäller, inte 

minst i frt1ga om vilken omfattning som riittelsemöjligheten bör ha, vikten av 

att lokal skattemyndighet tillförs resurser för de tillkommande arbetsupp

gifter förslagen innebiir. 

Jag vill för egen del niimna följande. Förslagen innebiir fördelar s{1väl för 

förvaltningsdomstolarna som för de skattskyldiga. Förslagen innebär bl. a. 

ett snabbare och smidigare förfarande iin r. n. Jag iir sMedes positiv till 

förslagen. Jag kommer i de följande avsnitten att niirmare behandla de olika 

delarna. 

2.8.2 Uppji'iljning m· fa.1·1ighetsta.\wi11g, m. m. 

Vid den siirskilda fastighetstaxeringen sker för varje fastighet antingen ny 

taxering eller faststiillande av forcgt1ende ärs taxering. Om en fastighetstax

ering för visst <'ir iindras av förvaltningsdomstol inverkar detta iiven för 

efterföljande i1r under den löpande taxeringsperioden. Det nya värdet skall 

antingen faststiillas nföriindrat eller liiggas till grund för bedömning huruvida 

ny taxering skall ske eller inte. Om emellertid domstolens beslut fattas efter 

det att arbetet med efterföljande ars fastighetstaxering är avslutat kan 

iindring i detta ars taxering endast ske om anmälan om beslutet görs till 

länsriitten. St1dan anmiilan kan göras av taxeringsintendent, fastighetsiigaren 

eller, om besvären anförts av annan. av denn~. Om förh{1llande inträffat som 

bör föranleda nytaxering skall uppfiiljningsbeslut inte fattas ( 197 ~ TL). 

Enligt kommitten torde det vara oklart om liinsriittcn skall vidta nägon 

;\tgiird i de fall nytaxering kan komma i frftga pä grund av t. ex. förändring av 

byggnadsbesti\ndet o. cl. Kommitten framhäller att förfarandet vid tillämp

ningen a\· 197 * TL iir tungrott. 

Enligt 102 ~ TL kan iigaren anföra besviir i särskild ordning när domstols 

beslut om iindring av fastighets taxeringsviirdc har vunnit laga kraft. Om en 

L'ller flera siirskilda fastighetstaxeringar har skett mellan det ar besvären 

avser LlCh den tidpunkt taxeringen vinner laga kraft. kan fastighetsägaren 

endast fo ändring i inkomsttaxeringen för besvärsåret. För övriga år måste 
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ägaren avvakta ett Iagakraftägande uppföljningsbeslut av fastighetstaxering

en. Kommitten anser att det för fastighetsägarna kan verka onödigt 

komplicerat att följdändringar enligt 102 och 197 ~§ TL på grund av ändrat 

taxeringsvärde inte sker samtidigt och automatiskt. 

Kommitten hämner också att uppföljningen av överinstans beslut enligt 

197 § inte omfattar det fall då domstol enbart ändrat bcskattningsnatur för 

fastighet. Även i dessa fall finns det enligt kommitten, bl. a. med hänsyn till 

inkomsttaxeringen, skäl att ändra fastighetstaxeringen för åren efter det som 

besvären avser. Enligt kommitten utgör även kostnadsaspektcn skäl för en 

förändring. Uppföljningsiirendena kan enligt kommitten siigas vara av något 

enklare beskaffenhet och därför inte dra lika stora kostnader som ett 

besvärsärcnde. Kostnaden för ett besvärsärende uppgår enligt kommitten till 

ca 1 500 kr. mot 500--1 000 kr. för ett uppföljningsärende. 

Jag tar nu först upp frågan om uppföljning av ändrad fastighetstaxering. 

Därefter avser jag att i nästa avsnitt behandla frågan om hur ändrad 

fastighetstaxering skall återverka vid inkomst- och förmögenhetstaxering

en. 

Kommittens förslag innebär att ett domstolsbeslut om ändrad fastighets

taxering inte skall gälla enbart för det år som besvären avser. Beslutet skall 

också gälla för samtliga efterföljande år under den löpande taxeringsperio

den om inte nytaxering sker något av dessa år. Enligt kommittens 

uppfattning behövs därför inte domstols beslut om att ändrad fastighetstax

ering avseende visst år även skall gälla för därefter särskilt angivet år. 

Bestämmelser motsvarande de i 197 § TL erfordras således inte. Vid den 

särskilda fastighetstaxeringen för de efterföljande åren har fastighetstax

eringsnämnden redan fattat beslut om att föregående års taxering skall 

överflyttas. När den lokala skattemyndigheten har mottagit underrättelse om 

beslut av domstol om ändringar eller tillägg i fastighetstaxering skall enligt 

kommitten skattemyndigheten föra in beslutet i fastighetslängden. Detta 

skall enligt förslaget ske dels för det året besvären avser dels för efterföljande 

år under den löpande taxeringsperioden, dock inte för år när ny taxering har 

skett och åren därefter. Detsamma skall enligt förslaget gälla om den lokala 

skattemyndigheten har fattat beslut om rättelse av fastighetstaxeringen enligt 

28 kap. 10 § eller 20 kap. 23 § FfL. 

Enligt kommitten skall skattemyndighetens längdföringsåtgärd vidtas 

inom tre månader från den dag beslutet meddelades. Skattemyndigheten 

skall sedan inom två veckor underrätta fastighetsägaren om åtgärden. Även 

länsstyrelsen, vederbörande fastighetstaxeringsnämnd, taxeringsnämnd och 

kommun skall underrättas. I underrättelsen skall enligt förslaget anges den 

rätt att anföra besvär i särskild ordning som föranleds av längdföringsåtgär

der och den besvärsmöjlighet över inkomst- och förmögenhetstaxeringen 

som enligt 102 § TL tillkommer ~kattskyldig_. Upplysnin_g skall o~~~ .@!TI_!l~s 

om den lokala skattemyndighetens möjlighet att ändra inkomst- och 

5 Riksda11en 1981!82. I sam/. Nr 19 
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förmögenhetstaxeringen samt om de förutsättningar som enligt 16 kap. krävs 

för ny taxering av fastighet. Vidare föreslås att regeringen eller myndighet 

som regeringen bestämmer ska\\ få meddela närmare föreskrifter om 

förfarande i detta hänseende. Bestämmelser med nämnda innehåll föreslås 

bli intagna i 28 kap. 12 § FfL. 

Förslagen har i allmänhet fått ett positivt mottagande av remissinstanser

na. Några remissinstanser anser att den tid inom vilken längdföringsåtgärden 

skall vidtas är för kort och att åtgärden skall vidtas inom samma tid, tre 

månader. men räknat från den dag då skattemyndigheten har fått del av 

beslutet. 

För egen del vill jag nämna följande. Även jag är positiv till förslaget, som i 

huvudsak bör genomföras. Härigenom kommer man till rätta med många av 

de olägenheter nuvarande system innebär och som har påtalats av 

kommitten. Jag föreslår således att förslaget genomförs och att bestämmel

serna tas in i 28 kap. 12 § FfL. Jag kommer senare att behandla tidsfristen för 

längdföringsåtgärden. 

Kommittens förslag om uppföljning av fastighetstaxering till vilket jag i 

huvudsak har anslutit mig påverkar den lokala skattemyndighetens arbets

uppgifter. De slopade arbetsuppgifterna för skattemyndigheterna, nämligen 

att göra längdutdrag för aktuella år, ta fram eventuellt material om 

fastigheten och sända dessa till länsrätten, bedöms av kommitten i viss mån 

motsvara de resurser som krävs för det föreslagna underrättelseförfarandet. 

Enligt kommitten bör, om det vid en noggrannare analys skulle visa sig att 

förslaget innebär stora kostnadsökningar för skattemyndigheten, dessa vägas 
mot de kostnadsbesparingar som beräknas ske på grund av det slopade 

domstolsförfarandet. Vidare bör man enligt kommitten beakta den fördel ett 

snabbt uppföljningsbeslut innebär för fastighetsägarna. 

Flera remissinstanser, som i allmänhet har ställt sig positiva till förslaget. 

har framhållit behovet av att erforderliga resurser ställs till myndigheternas 

förfogande för detta förfarande liksom i fråga om förslaget till uppföljning av 

inkomst- och förmögcnhetstaxering. 

Jag kommer i samband med att jag behandlar sistnämnda förslag att 

närmare behandla resursfrågan. 

Enligt 5 kap. 8 § tredje stycket FfL skall, i det fall delar av en 

taxeringsenhct tillhör olika församlingar, anges hur stor del av taxeringsvär

det och delvärdena som skäligen belöper sig på varje sådan del av 

taxcringsenheten. Denna fördelning skall göras bl. a. med hänsyn till att 

garantibeloppet för en fastighet skall kunna fördelas på de församlingar där 

fastigheten är belägen. 

Kommitten anser att även förvaltningsdomstols heslut om fastighetstax

ering alltid bör innehålla uppgift om fördelningen. Kommitten föreslår 

därför att i 20 kap. 12 § FfL tas in en bestämmelse om att i fastighetstax

eringsnämnds beslut skall redovisas den fördelning av taxeringsvärdet som 

har skett enligt 5 kap. 8 § tredje stycket FfL. 
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Förslaget har godtagits eller liimnats utan erinran av remissinstanserna. 

Även jag godtar förslaget. Jag föreslår därför att i 20 kap. 12 § FfL tas in en 

bestämmelse med nämnda innebörd. 

2.8.3 Uppföljning ai· inkomst- och förmögenhetstaxering 

Om fastighets taxeringsvärde har legat till grund för inkomst- eller 

förmögenhetstaxering och har genom beslut av förvaltningsdomstol sådan 

ändring beträffande fastighetstaxeringen skett att inkomst- eller förmögen

hetstaxeringen bör bestämmas till annat belopp föreligger rätt för skattskyl

dig. taxeringsintendent och kommun att anföra besvär i särskild ordning. 

Bövär av skattskyldig och kommun skall anföras inom sex månader och av 

intendent inom åtta månader fdm den dag då beslutet rörande fastighets

taxeringen meddelades. Besvären får prövas först sedan lagakraftägande 

beslut rörande fastighetstaxeringen föreligger ( 102 § TL). 

Kommitten föreslår att en möjlighet till automatisk ändring i dessa 

avseenden införs. Förslaget. som utformats med 72 a § TL som förebild, 

innebär följande. Den lokala skattemyndigheten får, om inte särskilda skäl 

talar för att länsrätten hör avgöra frågan. besluta om den ändring i inkomst

och förmögenhetstaxeringarna som föranleds av förvaltningsdomstols beslut 

om tillägg eller ändring i fastighetstaxeringen. Som exempel på när 

domstolen bör företa ändringen nämner kommitten fall där den skattskyldige 

har möjlighet att välja annat värde än taxeringsvärdet som underlag. Så är 

fallet vid realisationsvinstberäkningen och i fråga om underlaget för 

värdeminskningsavdrag. Den lokala skattemyndighetens skyldighet att 

ändra inkomst- och förmögenhetstaxeringen skall således enligt förslaget 

inte vara ovillkorlig. För att undvika bagatelländringar bör enligt kommitten 

åtgärd kunna underlåtas i de fall den totala kostnaden för handliiggningen är 

större iin vad ändringen innebär i ökad eller minskad skatt. Kommitten anser 

att ändring alltid bör ske när skattskyldig begär det. Enligt förslaget bör den 

skattskyldige i samma utsträckning som gäller enligt 72 a § TL beredas 

tillfälle att yttra sig innan myndigheten fattar beslut. Sådant beslut bör få 

fattas utan att fastighetstaxeringen har vunnit laga kraft. Kommitten föreslår 

i likhet med vad som gäller enligt 72 a § TL, att talan inte skall få föras särskilt 

mot den lokala skattemyndighetens beslut. Talan mot taxeringen får även i 

den del beslutet avser enligt förslaget föras hos länsrätten i den ordning som 

föreskrivs i 74, 76. 100 och 101 §§ TL. Vidare föreslås med hänsyn till bl. a. 

valmöjlighetsfallcn att den nuvarande bcsvärsrätten enligt 102 § TL finns 

kvar. Även ändring i makes taxering föreslås få ske. Enligt kommitten bör 

rättelse få ske även i det fall den lokala skattemyndigheten har ändrat 

fastighetstaxeringen i anledning av förvaltningsdomstols beslut om fastig

~etst~xerin~ för tidigare år enligt 28 kap. FfL. Detsamma föreslås gälla när 

den lokala skattemyndigheten har fattat beslut om rättelse enligt 20 kap. 23 § 
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eller 28 kap. 10 § ITL. Ändringar skall enligt förslaget ske inom tre mimader 

från den dag då beslutet rörande fastighetstaxeringen meddelades eller 

åtgärden vidtogs. Bestämmelserna föreslås bli intagna i en ny paragraf. 72 b § 

TL. 

Förslaget har i allmänhet godtagits eller lämnats utan t:rinran av 

remissinstanserna. Några remissinstanser har framfört synpunkter om att de 

uppföljningsbeslut som skall verkställas av lokal skattemyndighet bör 

begränsas till sådana som angår schablonintäkt, garantibelopp. s. k. procent

avdrag och förmögcnhetsberäkning samt att detta bör komma till uttryck i 

lagtexten. Synpunkter framförs vidare om gränsdragningsproblcm vid 

bedömningen huruvida bagatelländringar föreligger eller inte. 

För egen del vill jag nämna följande. Jag har i prop. l 980/81:69 om ändring 

i taxeringslagen ( 1956:623) uttalat att vissa förenklingar bör kunna ske i fråga 

om de besvärsmål, som kan förväntas inkomma till Hinsrätterna med 

anledning av den förestående allmänna fastighetstaxeringen. Jag tänkte då 

på möjligheterna att förenkla förfarandet vid följdändringar med anledning 

av ändrat taxeringsvärde. Med hänsyn till att kommitten väntades föreslå 

sådana förenklingar avstod jag då från att lägga fram något förslag i detta 

avseende. Jag lovade att återkomma till frågan i ett senare sammanhang. Jag 

avser nu att behandla denna fråga. 

Liksom de flesta remissinstanserna är jag positiv till förslaget att införa en 

automatisk uppföljning av inkomst- och förmögcnhetstaxeringarna när 

fastighetstaxeringen har ändrats. Genom det föreslagna systemet vinns att 

skattskyldig i regel inte behöver lägga ned tid och arbete för att få till stånd 

den ändring i inkomsttaxeringen som ofta har varit det egentliga skälet för 

besvären över fastighetstaxeringen. Vidare har det visat sig att fastighets

ägare har åsamkats rätts_förluster genom att han har haft uppfattningen att 

myndigheterna självmant ändrar inkomst- och förmögcnhetstaxeringen och 

därför inte har iakttagit den i l02 § TL angivna besvärstiden. Det föreslagna 

systemet innebär vidare att beslutet om ändring i inkomst- och förmögen

hetstaxeringen kan fattas betydligt tidigare än f. n. och att antalet besviir över 

inkomst- och förmögenhctstaxcringcn torde minska. Kostnadsminskningen 

på grund av det mindre antalet besvär, som behöver prövas, överstiger enligt 

kommitten väsentligt kostnaderna för skattemyndigheternas merarbete i 

anledning av förslaget. 

Ett system med automatisk uppföljning av inkomst- och förmögcnhets

taxcringen har således enligt min mening påtagliga fördelar. Systemet bör 

dock utformas på sådant sätt att de automatiska ändringarna begränsas till 

sådana fall där de kan genomföras på ett någorlunda enkelt och säkert sätt. 

Med hänsyn härtill bör ändringar av inkomst- och förmögenhetstaxcringen 

endast få ske när de är av i huvudsak teknisk natur. Det kan inte komma i 

fråga att i detta sammanhang göra den ingående prövning som hör hemma i 

en process. 
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Jag anser liksom några rcmissinstanser att det av bestämmelsen bör framgå 

i vilka fall en automatisk rättelse skall ske av lokal skattemyndighet. Detta är 

till fördel såväl för skattemyndigheten som för den skattskyldige som då vet 

när automatisk riittelse skall ske och i vilka fall ett initiativ krävs från hans 

sida för att en ändring skall vidtas. Det bör diirför inte finnas någon möjlighet 

för lokal skattemyndighet att underlåta rättelse i de fall den skulle innebära 

bagatelliindring. I många fall torde det arbete som lagts ned på att konstatera 

ärendets bagatellartade karaktär bli tillräckligt för att motivera att arbetet 

slutförs med ändring av taxeringarna. Det bör alltså föreskrivas att lokal 

skattemyndighet skall göra ändringar i stället för som enligt kommittens 

förslag får göra dessa. 

Jag anser vidare att kommittens förslag bör begränsas i ett avseende. 

Enligt förslaget skulle rättelse få göras i fråga om alla slags fastigheter om inte 

siirskilda skäl talar för att liinsriitten bör avgöra frågan. Några remissinstan

ser anser att det kommer att föreligga särskilda skäl i så gott som samtliga fall 

som inte avser ändrad förmögenhctstaxering. schablonintäkt, procentavdrag 

och garantibelopp. Jag instämmer i dessa synpunkter och föreslår att 

rättelseförfarandet - åtminstone till att börja med - begränsas till att avse 

fastigheter där intiikten skall beräknas enligt 24 § 2 mom. KL. Rättelseför

farandet kommer trots detta att omfatta flertalet fastigheter och även 

omfatta sådana fall diir behovet av automatisk rättelse är störst. 

Emellertid bör liksom enligt 72 a ~ TL rättelse inte ske om särskilda skäl 

talar för att länsrättcn bör avgöra frågan. Detta kan t. ex. vara fallet om 

inkomst- eller förmögenhetstaxcringen som är föremål för rättelseåtgärd hos 

skattemyndigheten har överklagats till förvaltningsdomstol. Man kan här 

tänka sig två principer. Den ena iir att den lokala skattemyndigheten får 

ändra i fråga om sådant som inte berörs av besvären. Den andra principen 
innebär att ändringsärende alltid hör överlämnas till förvaltningsdomstol om 

inkomst- eller förmögenhctstaxeringen har överklagats. Här bör enligt min 

mening detsamma gälla som enligt 72 a * TL. Frågan berördes av föredra

ganden i prop. 1965: 131 med förslag till förordning om ändring i taxerings

förordningcn (1956:623) såvitt avser det nyssnämnda lagrummet. Det 

uttalades därvid att överlämnande borde ske i nämnda situation men att 

längdförande myndighet å andra sidan inte kunde åläggas skyldighet att 

undersöka om taxering som berörs av rättelseärende hade överklagats. En 

obligatorisk skyldighet av detta slag skulle fördröja rättelsebeslutet. En viss 

undersökningsplikt bör dock finnas. Nu framgår det ofta om besvär anförts 

genom att domstolen rekvirerat vederbörande deklaration. Jag föreslår att 

bestämmelser av nu angivet slag tas in i en ny paragraf, 72 b § TL. 

Jag vill i sammanhanget nämna att ytterligare förfarandcreglcr kommer att 

utfärdas i administrativ ordning. I 8 kap. 1 § FTF finns nu bestämmelser om 

förvaltningsdomstols skyldighet att underrätta bl. a. ägaren om ändrad 

fastighetstaxering. För att ägaren skall kunna bedöma när och vad 

skattemyndigheten automatiskt skall ändra i inkomst- och förmögenhetstax-
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eringen bör i samband med underrättelsen information ske om skattemyn

dighetens skyldighet enligt 72 b § TL. I fråga om rättelse enligt 72 a § TL 

finns förfaranderegler i 42 a § TK. Där sägs bl. a. att om skattskyldigs 

framställning om rättelse av taxering bör handläggas av länsrätten, skall 

myndigheten överlämna ärendet till rätten för att av denna prövas som 

besvär över taxeringsnämndens beslut. Vidare sägs att om myndigheten 

upptäcker fel i taxeringen som inte kan rättas av taxeringsnämnden eller 

enligt 72 a § TL skall myndigheten utan dröjsmål anmäla felaktigheten till 

skattechefen. Motsvarande bestämmelser bör enligt min mening utfärdas i 

administrativ ordning i fråga om rättelse enligt 72 b § TL. 

Flera remissinstanser har ansett att den föreslagna tidsfristen, tre månader 

från den dag då beslut om ändrad fastighetstaxering meddelades eller 

ändring i fastighetslängden vidtogs enligt 28 kap. 12 § FTL, är för kort. 

Samma synpunkter har framförts i fråga om tidsfristen för rättelse enligt 28 

kap. 12 § FTL. Mina förslag i fråga om skattemyndighetens skyldighet att 

ändra enligt 72 b § TL innebär att skattemyndighetens arbetsuppgifter inte 

torde öka i samma utsträckning som enligt kommittens förslag. Detta talar 

för att behovet av en längre tidsfrist för rättelse enligt 72 b § TL inte torde 

vara lika stort som enligt kommittens förslag. Emellertid kan det inte 

uteslutas att skattemyndigheten i enstaka fall inte får underrättelse om 

domstolens beslut om ändrad fastighetstaxering i sådan tid att skattemyn

digheten hinner vidta åtgärderna enligt 28 kap. 12 § FTL eller besluta om 

ändring enligt 72 b § TL. Det är samtidigt väsentligt att ändringarna och 

åtgärderna vidtas så nära inpå ändringen av fastighetstaxeringen som 

möjligt. Jag föreslår därför att tidsfristerna i 28 kap. 12 § FTL och 72 b § TL i 

kommittens förslag förlängs till fem månader. Detta föranleder vissa 

ändringar av de föreslagna besvärsreglcrna i 102 § TL. Kommitten har 

föreslagit att i 102 § TL skall anges att besvär över inkomst- och 

förmögenhctstaxeringen får anföras i anledning av lokal skattemyndighets 

beslut enligt 28 kap. 12 § FTL samt då rättelse har beslutats enligt 20 kap. 23 § 

eller 28 kap. 10 § FTL. Förslaget innebär att besvärstiden skall räknas från 

det då beslutet rörande fastighetstaxeringen meddelades eller åtgärden 

vidtogs. Med hänsyn till mitt förslag att utsträcka tidsfristen i förslaget till 

72 b § TL och till att den skattskyldige bör ha rimlig tid att anföra besvär 

enligt 102 § TL i de fall rättelse av lokal skattemyndighet enligt 72 b § TL inte 

har skett bör besvärstidcn utsträckas med två månader. Jag föreslår att 

besvärstiden blir densamma för samtliga besvärsberättigade, åtta måna

der. 

I övrigt ansluter jag mig till kommittens förslag till 72 b § TL och till 

ändringar i 102 § TL. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp en fråga som har behandlats av flera 

remissinstanser. Det gäller det merarbete för lokal skattemyndighet som den 

automatiska uppföljningen av fastighetstaxeringen samt inkomst- och 

förmögenhetstaxeringen innebär. Jag har tidigare (avsnitt 2.8.2) redogjort 

' 
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för kommittens syn på resursfrågan i fråga om uppföljningen av fastighets

taxeringen. I fråga om uppföljningen av inkomst- och förmögcnhetstaxering

en anger kommitten att förslaget innebär visst merarbete för den lokala 

skattemyndigheten. Enligt kommitten i\vcrstiger kostnadsminskningen vid 

länsrätterna m. m. på grund av det färre antalet besvär som behöver prövas 

emellertid väsentligt kostnaderna för de lokala skattemyndigheternas 

merarbete. Kommitten anser därför att de lokala skattemyndigheterna bör 

tilldelas erforderliga resurser för detta arbete. 

Jag anser att de föreslagna möjligheterna till uppföljning av fastighets-, 

inkomst- och förmögenhetstaxeringen är så väsentliga att de bör genomföras. 

Det merarbete som åsamkas de lokala skattemyndigheterna genom förslagen 

kommer naturligtvis att beaktas vid fördelning av anslagsmedel. Vid 

fördelning av anslagsmedel kommer även de kostnadsbesparingar som 

uppnås genom att domstolsförfarandet vid liinsrätterna minskar att beaktas. 

Jag vill emellertid nämna att de av mig föreslagna ändringarna i kommittens 

förslag om skyldighet att ändra i inkomst- och förmögenhetstaxeringen samt 

förlängningen av tiden för ändring enligt 28 kap. 12 § ITL och 72 b § TL, 

innebär att resursbehovet vid de lokala skattemyndigheterna inte torde vara 

lika stort som enligt kommittens förslag. 

2.9 Rättelse och besvär 

2. 9.1 Allmänt 

För att de i 1 kap. 2 § ITL uppställda kraven på bl. a. likformighet och 

rättvisa vid fastighetstaxeringen skall kunna uppfyllas måste taxeringen ske 

på grundval av fullständiga och riktiga uppgifter. En annan förutsättning är 

att de myndigheter som skall fatta beslut om fastighetstaxering bedömer 

tillgängliga uppgifter på rätt sätt. 

De möjligheter som enligt gällande lagstiftning finns att ändra felaktiga 

beslut är rättelse av lokal skattemyndighet. besvär i vanlig ordning och besvär 

i särskild ordning. 

~fråga om allmän fastighetstaxering finns regler i dessa avseenden i ITL. 

Kommitten föreslår att regler i fråga om rättelse- och besvärsförfarandct vid 

den särskilda fastighetstaxeringen i allt väsentligt utformas i överensstäm

melse med vad som gäller vid allmän fastighetstaxering. Reglerna har 

emellertid i vissa avseenden anpassats till de speciella förhållandena vid den 

särskilda fastighetstaxeringen. 

Förslagen har i allmänhet fått ett positivt mottagande av remissinstanser

na. Några remissinstanser har emellertid kritiska synpunkter på försla

gen. 

För egen del ansluter jag mig i stort till förslagen. Genom att bestämmel

serna om rättelseförfarandet hos den lokala skattemyndigheten och om 

besvärsförfarandct i allt väsentligt liksom f. n. blir lika vid allmän och 
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särskild fastighetstaxering tillgodoses önskemålet om likformighet och 

rättvisa samtidigt som tillämpningen av reglerna förenklas. I lelt identiska 

kan emellertid bestämmelserna inte göras. Jag kommer i de följande 

avsnitten att behandla kommittens förslag om rättelse av lokal skattemyn

dighet m. m. samt bevär i vanlig ordning och besvär i särskild ordning. I 

samband med att jag behandlar den extraordinära besvärsrätten kommer jag 

att ta upp en fråga som jag i prop. 1980/81: 111 med förslag till bcsviirsregler 

vid allmän fastighetstaxering, m. m. uttalade borde bedömas i samband med 

att grunderna för den särskilda fastighetstaxeringen bestämdes. Detta gäller 

komplettering av den extraordinära besvärsgrund som regleras i 23 kap. 2 § 6 

ITL och som gäller vid den allmänna fastighetstaxeringen. 

2. 9.2 Rättelse av lokal skattemyndighet, m. m. 

Lokal skattemyndighets rättelsebefogenheter vid den särskilda fastighets

taxeringen regleras i 190 § TL som i väsentliga delar hänvisar till 156 § TL. 

Denna har ersatts av en bestämmelse med i huvudsak samma innehåll, 20 

kap. 23 § ITL, som giiller vid den allmänna fastighetstaxeringen. 

Bestämmelserna i 156 § TL överfördes med i stort sett oförändrat innehåll 

till 20 kap. 23 ~ FfL (prop. 1979/80:40, SkU 1979/80:17. rskr 1979/80:121. 

SFS 1979:1152). Den enda sakliga ändringen var att tiden inom vilken 

skattemyndigheten hade befogenhet att rätta felaktiga beslut sträcktes ut till 

den L december under taxeringsåret. Enligt kommitten bör inte någon 

ändring nu göras i den materiella omfattningen av rättelseområdet vare sig 

vid den allmänna eller särskilda fastighetstaxeringen. Kommitten föreslår en 

utsträckning av rättelsetiden så att rättelse skall kunna ske under hela den 

löpande taxeringsperiodcn. Detta föreslås gälla såväl den allmänna som den 

siirskilda fastighetstaxeringen. Skattemyndighetens rättelse befogenheter 

föreslås begränsas till att avse fall diir hesvär över taxeringen inte anförts. 

Författningstekniskt föreslås att 20 kap. 23 § ITL ändras och att en 

bestämmelse om rättelsemöjligheterna vid särskild fastighetstaxering tas in i 

28 kap. JO§ FrL, vari en hänvisning till 20 kap. 23 * ITL görs. I fråga om 

rättelse vid särskild fastighetstaxering föreslås den begränsningen att rättelse 

av nämndens felaktiga beslut skall fä ske endast om felaktigheten har 

uppkommit vid ny taxering. 

Remissinstanserna har i allmänhet godtagit förslagen. Även jag ansluter 

mig i huvudsak till kommittens förslag. Jag vill emellertid föreslå att rättelse 

av oriktig anteckning om ägare skall få ske under hela den löpande 

taxeringsperioden även om besvär över taxeringen har anförts. Förslaget att 

förlänga tidsfristen för rättelse innebär att länsrätten avlastas ärenden av 

mera rutinmässig karaktär och att de skattskyldiga i många fall besparas den 

väntan som en taxeringsprocess kan innebära. Förslaget innebär att rättelse 

av lokal skattemyndighet endast får ske för det taxeringsår då den aktuella 

felaktigheten uppkom. Jag vill erinra om att jag tidigare (avsnitt 2.8.2) 
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föreslagit att uppföljning för efterföljande taxerings:'\r under perioden får ske 

på samma sätt som när taxeringen ändrats i en domstolsprocess. Jag har 

vidare föreslagit att vissa inkomst- och förmögcnhctsskatteeffekter av 

rättelserna skall handliiggas pf1 samma sätt som när domstol ändrat 

taxeringen. Jag vill föresl{1 en ändring i kommittens förslag till 28 kap. 10 § 

ITL som är av i huvudsak redaktionell karaktiir. Sista stycket i denna 

paragraf kan med hänsyn till hänvisningen till 20 kap. 23 § ITL utgå. Jag 

föreslår att 20 kap. 23 §och 28 kap. 10 § ITL utformas i enlighet med vad jag 

nu har nämnt. 

Kommitten har vidare föreslagit en ändring i 4 S första stycket lagen 

(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt av innebörd att vid beräkning av 

förmögenhet skall taxeringsvärdet året före taxeringsåret alltid gälla. 

Undantag föreslås gälla för st1dan fastighet som vid ny taxering fått värdet 

sänkt på grund av skogsavverkning, täktvcrksamhet eller till följd av 

eldsvåda, skogsbrand. vattenflöde eller jämförlig hiindelse. I dessa fall 

föreslås gälla det taxeringsvärde som åsätts för taxeringsclret. Jag är i princip 

positiv till förslaget, som i allmänhet har godtagits eller lämnats utan erinran 

av remissinstanserna. Förslaget är emellertid förenat med vissa problem som 

gör att ytterligare överväganden är nödvändiga innan jag är beredd att ta 

ställning. Jag avser att ta upp denna fråga i ett annat sammanhang._ 

2. 9.3 Ben·iir i vanlig ordning 

2.9.3.1 Besvär över fastighetstaxeringsniimnds beslut 

F. n. skall besvär över fastighetstaxcringsniimnds beslut föras hos länsriit

ten. Besvärshandling som kommit till fel liinsriitt skall skickas vidare till riitt 

länsrätt (191 § 1 mom. TL). Motsvarande hcstiimmclser finns i fråga om den 

allmänna fastighetstaxeringen (21 kap. l och 2 §§ ITL). 

Kommitten föreslår att samma skall gälla iiven i fortsiittningcn vid den 

särskilda fastighetstaxeringen. 

Kommitten föreslår vidare att kretsen av besvärsberiittigadc i fråga om 

besvär över nämndens beslut skall vara oföriindrad mot vad som gäller nu vid 

såväl särskild som allmän fastighetstaxering. 

Jag godtar förslagen och föreslår att i 29 kap. l §skall införas en hiinvisning 

till 21 kap. 1 och 2 §§ ITL. Vidare föreslås att 29 kap. skall ha rubriken 

Besvär över särskild fastighetstaxcringsnämnds beslut. 

Kommitten anser att bestämmelsen i 191 § 1 mom. andra stycket TL är 

obehövlig med hänsyn till den allmänna bestämmelsen i 33 § första stycket 

förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291 ). Den bör diirför enligt kommitten inte 

tas in i FTL såvitt avser särskild fastighetstaxering. 

Jag är emellertid inte beredd att tillstyrka förslaget. Motsvarande 

bestämmelse finns även vid inkomsttaxeringen, 76 ~ TL, och vid den 

allmänna fastighetstaxeringen, 21 kap. 7 § ITL. Jag föreslår i stället att i 
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29 kap. 1 * ITL tas in en hänvisning till 21 kap. 7 * ITL. 

Bestämmelser om besvärstid vid den särskilda fastighetstaxeringen finns 

f. n. i 191 s 2 mom. TL. Kommitten föresltir att besvärstidcrna anpassas till 

förslagen om ändrade besluts- och underriittelserutincr. Förslaget innebär 

att ägarens besvärstid skall utstriickas till den 15 november under taxerings

året, att taxeringsintendentens besvärstid liksom nu skall vara till den 30 april 

samt att kommunens besvärstid skall utsträckas till utgången av taxerings

året. Vidare föreslås att fastighetsägares möjlighet att få besvär prövade om 

de kommer in efter utgången av den för ägaren nämnda besvärstiden men 

före utgången av april månad året efter taxeringsåret skall vara kvar. 

Kommitten föreslår iiven att det liksom vid den allmänna fastighetstaxering

en skall åligga intendenten att inom sin besvärstid ange yrkanden och 

grunder för talan om inte synnerliga skäl för anstånd föreligger. 

Kommitten föreslär att föreskrifterna om besvärstid till skillnad från 

motsvarande bestämmelser för den allmänna fastighetstaxeringen tas in i en 

gemensam paragraf, 29 kap. 2 § ITL. 

Förslagen har godtagits eller lämnats utan erinran av majoriteten av 

rcmissinstanserna. Några remissinstanser anser att besvärstiderna bör 

förlängas. Andra förslag har ocksä framförts. 

Jag vill nämna följande. Jag har tidigare (avsnitt 2.7.3) föreslagit att vissa 

tidpunkter för besluts- och underrättelseförfarandet skall flyttas fram. 

Tidpunkten för utsändande av omprövade beslut föreslås framflyttad i 

förhållande till kommittens förslag med 15 dagar till den 15 oktober. Jag 

föreslår att motsvarande förlängning av besvärstidcrna sker i förhållande till 

kommittens förslag. I övrigt ansluter jag mig till förslagen. Jag föreslår att 29 

kap. 2 * ITL utformas i enlighet med vad jag har nämnt. 

Kommitten uttalade i betänkandet (Os B 1980:8) Besvärsregler vid allmän 

fastighetstaxering. följdändringar m. m. att besvärsrätten borde omfatta alla 

ändringsyrkanden som avser själva beslutet, dvs. 20 kap. 12 ~första stycket 

punkterna 1-3 ITL. Bcslutsskäl, dvs. förhållanden som avses i punkterna 4 

och 5. arealuppgifter m. m. borde enligt kommitten som huvudregel inte få 

överklagas sjiilvständigt. Har grunderna för beslutet rättslig betydelse i annat 

sammanhang borde även ett självständigt överklagande av grunderna tillåtas 

i vissa fall. Den närmare innebörden av denna regel borde enligt kommitten 

utformas i praxis. Kommitten föreslår att motsvarande bör gälla vid den 

siirskilda fastighetstaxeringen. 

Kommitten anser vidare att om ny taxering har skett bör talan kunna föras 

om huruvida den nya taxeringen överensstämmer med föreskrifterna i 16 

kap. 9 ~och 1-15 kap. ITL. Enligt kommitten hör talan också kunna avse 

endast fragan om förutsättningar för ny taxering är uppfyllda. Om så inte är 

fallet kan enligt kommitten talan endast föras om att fastställa föregående års 

taxering oföriindrad oavsett om denna iir felaktig eller inte. Om nämnden 

inte fastställt ny taxering kan enligt kommitten talan inte fö föras om endast 

rättelse av tidigare gjord feltaxering. Däremot skall ett sådant yrkande kunna 
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prövas om det framställts tillsammans med ett yrkande om att ny taxering bör 

ske. förutsatt att detta bifalls av domstolen. Fragan om hesvärsrättcns 

materiella innehåll fär enligt min mening lösas i praxis. 

Bestämmelser om länsriitts sammansättning och domförhet m. m. vid 

allmän fastighetstaxering finns i 21 kap. 8-10 §§ FTL. Tidigare fanns i 

huvudsak motsvarande bestämmelser i 160-162 §§ TL. vartill 192 § TL. som 

handlar om siirskild fastighetstaxering. hänvisar. Vid överförandet av 

bestämmelserna i 160-162 §§ TL till FTL företogs två sakliga ändringar. Den 

ena är att de värderingstekniska ledamöterna inte längre skall förordnas av 

länsstyrelsen utan av regeringen. Den andra iir att bestämmelsen om 

länsrättens rätt att samla samtliga liinsrättcns ledamöter för överliiggning 

rörande de värderingsgrunder som avses skola tillämpas utgick. 

Kommitten föreslär att föreskrifter om länsriitts sammansättning och 

domförhct tas in i 29 kap. 3 § FTL i vilken en hänvisning föreslås till 21 kap. 

8--10 §§ FTL. Jag godtar förslagen. 

2.9.3.2 Besvär över länsrätts och kammarrätts beslut 

Föreskrifter om besvär över länsrätts och kammarrätts beslut i mål om 

särskild fastighetstaxering finns f. n. i 193 och 194 §§ TL. 193 § TL hänvisar 

till 164 och 165 §§ TL som gällde vid allmän fastighetstaxering och som med i 

huvudsak oförändrat innehåll förts över till 22 kap. 1-6 §§ FTL (prop. 

1980/81:111, SkU 1980/81:42. rskr 1980/81:249, SFS 1981:280). Vid överfö

randet av bestämmelserna i 164 och 165 §§ TL till FTL genomfördes i sak två 

ändringar. Den ena bestod i att bestämmelsen i 165 §I mom. TL om att minst 

två ordinarie ledamöter i kammarrätten skall delta vid handläggning av mål 

angående fastighetstaxering inte togs in i FTL. Därigenom kom 24 § 

kammarrättsinstruktionen (1979:571) att bli tillämplig, liksom vid mål om 

inkomsttaxering. Den andra bestod i att i 22 kap. 6 § FTL infördes en 

bestämmelse som behandlar ersättningsfrågan för de särskilda ledamöter 

som finns vid mål om fastighetstaxering. I 194 § TL regleras besvärstiden vid 

besvär över kammarrättens beslut. Denna bestämmelse motsvarar bestäm

melsen i 22 kap. 7 § FTL, som gäller i fråga om allmän fastighetstax

ering. 

Kommitten föreslår att i FTL tas in ett nytt kapitel. 30 kap., med rubriken 

Besvär över länsrätts och kammarrätts beslut. Vidare föreslås att bestäm

melserna i 22 kap. J och 3-7 §§ FTL skall gälla även vid den särskilda 

fastighetstaxeringen genom en hänvisning i 30 kap. 1 § FTL. 

Förslagen har godtagits eller lämnats utan erinran av de flesta remissin

stanserna. Även jag ansluter mig till förslagen som bör genomföras. Jag har 

tidigare (avsnitt 2. 7 .2) förklarat att jag anser att taxeringsnämndens beslut 

om fördelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § FTL skall kunna 

övei:klagas. Liksom vid fördelning av taxeringsvärde vid allmän fastighets

taxering bör emellertid rätt att anföra besvär över länsrätts beslut i fråga om 

\ 
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sådan fördelning inte få ske. Jag föreslår därför att i 30 kap. 1 § ITL tas in en 

bestämmelse härom. 

2.9.4 Besvär i särskild ordning 

2.9.4.1 Allmänt 

Ett beslut om fastighetstaxering kan i vissa fall överklagas även efter det att 

tiden för att anföra besvär i vanlig ordning utgått. Talan förs i sådana fall 

genom besvär i särskild ordning. Bestämmelser härom finns i fråga om 

särskild fastighetstaxering i 195 § TL. Enligt 1 mom. får fastighetsägare, som 

inte på föreskrivet sätt har fått underrättelse om fastighetstaxeringsnämn

dens beslut senast den 15 juli under taxeringsåret, anföra besvär intill 

utgången av året efter taxeringsåret. I 2 mom. anges vissa situationer där 

besvär kan anföras intill utgången av femte året efter taxeringsåret. 

Kommittens förslag innebär att dessa bestämmelser med i stort sett 

oförändrat innehåll överförs till ITL. Bestämmelserna föreslås i huvudsak 

motsvara bestämmelserna i fråga om allmän fastighetstaxering. Kommitten 

föreslår vidare att en ny extraordinär besvärsrätt skall införas i de fall där 

lokal skattemyndighet har vidtagit uppföljningsåtgärder för senare taxerings

år till följd av t. ex. ändrad fastighetstaxering i överinstans. 

Förslagen har i allmänhet godtagits eller lämnats utan erinran av 

remissinstanserna. 

För egen del vill jag nämna att jag i stort ansluter mig till förslagen. Jag 

kommer i sammanhanget att behandla frågan om utvidgning av den 

extraordinära besvärsrätten när de uppgifter på vilka fastighetstaxeringen 

grundats är bristfälliga eller när en domstol vid prövning av besvär över 

fastighetstaxeringen frångår en av RSV eller länsstyrelse fastställd anvisning. 

En sådan utvidgning föreslogs av kommitten i dess betänkande (Ds B 1980:8) 

Besvärsregler vid allmän fastighetstaxering, följdändringar m. m. Jag 

behandlade denna utvidgning i prop. 1980/81: 111 med förslag till besvärs

regler vid allmän fastighetstaxering, m. m. och uttalade därvid bl. a. att 

frågan om grunderna för den särskilda fastighetstaxeringen och nu nämnda 

extraordinära besvär borde bedömas i ett sammanhang. Jag kommer i de 

följande avsnitten att behandla förslagen i fråga om besvär i särskild 

ordning. 

2.9.4.2 Uppföljningsåtgärd enligt 28 kap. 12 § ITL 

Jag har tidigare (avsnitt 2.8.2) anslutit mig till kommittens förslag om nya 

rutiner för uppföljning av besvärsinstansernas beslut om ändrade fastighets

taxeringar. Förslaget innebär att den lokala skattemyndigheten skall 

ombesörja uppföljningen och att detta skall ske utan avvaktan på att beslutet 

vunnit laga kraft. Vidare föreslås att uppföljningsförfarandet även skall 
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användas när lokal skattemyndighet verkställt rättelse enligt föreskrifterna i 

20 kap. 23 § och 28 kap. 10 § FfL. 

En väsentlig förutsättning för förslaget är enligt kommitten att det 

samtidigt införs en möjlighet att utan formella hinder aktualisera följdårets 

taxering även efter den ordinarie besvärstidens utgång. Förut.sättningarna 

för ny taxering kan ändras genom en följdåtgärd av den lokala skattemyn

digheten. Eftersom åtgärden enligt förslaget inte skall gå att överklaga måste 

taxeringen enligt kommittens mening kunna aktualiseras på annat sätt. 

Kommitten betonar att det inte räcker med de rättelsemöjligheter som 

besvär i vanlig ordning ger. eftersom beslut av förvaltningsdomstol om 

ändrad fastighetstaxering och därav föranledd följdåtgärd kan ske flera år 

efter taxeringsårets utgång. Kommitten föreslår därför att en ny extraordinär 

besvärsgrund införs, som skall gälla för ägare, kommun och taxcringsinten

dent. Besvärstiden föreslås vara sex månader från den dag då följdåtgärden 

vidtogs. 

Förslaget har i allmänhet fått ett positivt mottagande eller lämnats utan 

erinran av remissinstanserna. Även jag ansluter mig till förslaget och föreslår 

att 31 kap. 1 § FfL utformas i enlighet med kommittens förslag. Jag godtar 

även föreslagen rubrik till 31 kap. FfL. 

2.9.4.3 Brister i underrättelseförfarandet, m. m. 

Kommitten föreslår att nuvarande extraordinär besvärsrätt enligt reglerna 

i 195 § 1 mom. TL bibehålls i huvudsak oförändrad. Förslaget innebär, att 

ägare skall ha rätt att anföra besvär i särskild ordning om han inte senast den 

15 oktober under taxeringsåret fått underrättelse enligt 28 kap. 7 § ITL. 

Tidsgränsen den 15 oktober, i stället för som f. n. den 15 juli, valdes med 
hänsyn till att tidpunkten enligt kommitten bör väljas mellan tidpunkten för 

den lokala skattemyndighetens underrättelse den 30 september och den 

ordinarie besvärstidens utgång den 15 november under taxeringsåret. Rätten 

att anföra besvär i särskild ordning i detta fall föreslås oförändrat föreligga 

intill utgången av året efter taxeringsåret. 

Remissinstanserna har i allmänhet inte haft någon erinran mot försla

get. 

Jag ansluter mig i huvudsak till förslaget. Tidigare (avsnitt 2.9.3.1) har jag 

föreslagit att tidpunkten för den lokala skattemyndighetens underrättelse 

skall framflyttas till den 15 oktober och den ordinarie besvärstiden till den 30 

november. Jag föreslår den ändringen i kommittens förslag att tidpunkten 

framflyttas i motsvarande mån till den 30 oktober under taxeringsåret. 

Enligt 195 ~ 2 mom. 7 TL för ägaren anföra besvär i särskild ordning om 

underrättelse om fastighctstaxcringsniimnds beslut haft felaktigt innchall. 

Rätt att anföra sådant besvär föreligger intill utgången av femte året efter 

taxeringsäret. 

Kommitten föreslår att denna rätt skall bibehållas vid den särskilda 



Prop. 1981/82:19 78 

fastighetstaxeringen och föreslår att denna bcsvärsgrund sammanförs med 

tidigare nämnda besvärsgrund i en gemensam paragraf, 31 kap. 2 § FfL. 

Förslaget har inte mötts av några erinringar från remissinstanserna. 

För egen del vill jag nämna följande. De båda besvärsgrunderna har skilda 

besvärstider men utgår båda från brister i föreskriven beslutsunderrättelse. 

Jag anser det därför vara lämpligt att som kommitten föreslår föra samman 

dem i en paragraf. Detta är emellertid en skillnad i förhållande till vad som 

gäller i fråga om den allmänna fastighetstaxeringen. Jag föreslår att 

bestämmelserna i fråga om den allmänna fastighetstaxeringen ändras till 

överensstämmelse med vad som föreslås i fråga om den särskilda fastighets

taxeringen. Detta föranleder ändring i 23 kap. 1 och 2 §§ FfL. De ändrade 

lydelserna bör gälla redan vid 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

2.9.4.4 Oriktigt taxeringsbeslut. m. m. 

I 195 § 2 mom. anges när rätt till besvär i särskild ordning föreligger på 

grund av oriktigt taxeringsbeslut i fråga om den särskilda fastighetstaxering

en. Kommittens förslag innebär att nuvarande bestämmelser i huvudsak 

oföråndrade förs över till 31 kap. 3 § FfL. Kommitten har strävat efter att 

tekniskt anpassa reglerna om särskild besvärsrätt vid den särskilda fastig

hetstaxeringen till vad som gäller i fråga om den allmänna fastighetstaxering

en. 
Kommitten föreslår att besvärstiden även i fortsättningen skall vara intill 

utgången av femte året efter taxeringsåret. Jag ansluter mig till förslaget. 

Jag kommer nu att behandla varje föreslagen besvärsgrund för sig. Jag 

kommer härvid att behandla även den tidigare nämnda utvidgningen av 

besvärsrätten när de uppgifter på vilka taxeringen grundats varit bristfälliga 
eller när en domstol frångått en anvisning. 

Fastighet har genom förbiseende inte blivit taxerad 

Denna besvärsgrund. som även finns i fråga om den allmänna fastighets

taxeringen, föreslås gälla även i fortsättningen i fråga om den särskilda 

fastighetstaxeringen. 

Jag ansluter mig till förslaget. 

Taxering har ägt rum av annan egendom än fastighet 

I fråga om den särskilda fastighetstaxeringen gäller att särskild besvärsrätt 

föreligger om taxeringen kommit att omfatta även annan egendom än 

fastighet. Vid överförandet av motsvarande bestämmelse i fråga om den 

allmänna fastighetstaxeringen till FfL utvidgades besvärsrätten till att avse 

även fel där egendom som avses i 7 kap. 16 § FfL har värderats, dvs. sådan 

egendom som inte skall åsättas något värde. 
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Kommitten föreslår att motsvarande regel införs i fråga om den särskilda 
fastighetstaxeringen. Förslaget innebär vidare att det skall anges att 
besvärsrätten endast gäller vid ny taxering. Detta slag av feltaxering kan 
nämligen ske endast vid ny taxering. Vid rena överflyttningar av beslut om 
fastighetstaxering konserveras endast en tidigare gjord fcltaxering. För att 
komma till rätta med fel av denna typ får besvär anföras över den taxering 
varigenom felet uppkommit. 

Remissinstanserna har ingen erinran mot förslaget. Jag godtar försla

get. 

Felaktigt skattepliktsbeslut 

Kommitten föreslår att denna besvärsgrund i huvudsak oförändrad förs 
över till FTL. Även i fråga om denna besvärsgrund föreslås en begränsning 

till nytaxering. 
Förslaget har godtagits eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. 

Även jag ansluter mig till förslaget. 

Dubbeltaxering 

Extraordinär besvärsrätt föreligger i fråga om särskild fastighetstaxering 
om fastighet taxerats på mer än en ort eller eljest taxerats i fall, där taxering 
av fastigheten inte bort äga rum. När motsvarande bestämmelse i fråga om 
den allmänna fastighetstaxeringen fördes över till FTL vidtogs vissa 
ändringar. Besvärsgrunden kom att omfatta även del av fastighet och 

dubbeltaxering även om denna inte skett genom taxering på flera orter. 
Kommitten föreslår att motsvarande besvärsgrund införs i fråga om den 

särskilda fastighetstaxeringen. En begränsning till nytaxcring föreslås även i 
detta fall. 

Remissinstanserna har inte haft några erinringar mot förslaget. Även jag 
godtar förslaget. 

Fe/taxering på grund av felräkning m. m. 

Kommitten föreslår att den särskilda besvärsgrunden att taxeringsbeslutet 
blivit felaktigt på grund av felräkning m. m. eller annat uppenbart 
förbiseende skall föras över till 31 kap. 3 § FTL. Vidare föreslås en 
begränsning ske till fall av ny taxering. 

Förslaget har godtagits eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. 

Även jag ansluter mig till förslaget. 

Väsentligt annorlunda taxering m. m. 

Jag kommer nu att behandla förslaget till den tidigare nämnda utvidgning-
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en av den extraordinära besvärsrätten. 

Enligt tidigare gällande bestämmelse i 167 § 2 mom. 6 TL förelåg 

extraordinär bcsvärsrätt om sådana omständigheter förelåg som bort 

föranleda väsentligt annorlunda taxering och särskilda skäl förelåg för 

prövning av besvären. 

Kommitten föreslog i betänkandet (Os B 1980:8) Besvärsregler vid allmän 

fastighetstaxering m. m. att bestämmelsen skulle överföras till 23 kap. 2 § 

ITL, som gäller i fråga om allmän fastighetstaxering. Förslaget innebar att 

extraordinär besvärsrätt enligt denna grund skulle föreligga även när en 

skattedomstol genom lagakraftvunnet beslut hade frångått en anvisning. 

Enligt kommitten var detta en utvidgning av besvärsrättcn. Kommitten 

ansåg emellertid att den utvidgade besvärsrätten inte krävde någon ändring 

av bestämmelsen. Förslaget innebar vidare att extraordinär bcsvärsrätt 

skulle föreligga när taxeringen blivit felaktig på grund av att ett felaktigt eller 

ofullständigt underlag för taxeringen hade legat till grund för denna. Detta 

föreslogs gälla oavsett hur felaktigheten hade uppkommit och i vilken 

riktning taxeringen borde ändras. Enligt förslaget skulle den förutsättningen 

för prövning av besvären gälla att taxeringsvärdet borde ändras med minst 

10 %. Enligt kommitten skulle dock väsentlighetskravet vara uppfyllt om 

indelningen i taxeringsenheter borde ändras eller om beskattningsnaturen 

borde ändras. Kommitten ansåg att någon ändring av bestämmelsen inte var 

nödvändig. De föreslagna utvidgningarna av hesvärsgrunden godtogs eller 

lämnades utan erinran av de flesta remissinstanserna. Olika synpunkter och 

förslag framfördes emellertid. 

För egen del vill jag nämna följande. Jag uttalade i prop. 1980/81: 111 med 

förslag till besvärsregler vid allmän fastighetstaxering, m. m. bl. a. att jag i 

princip var positiv till en extraordinär besvärsrätt i de fall en anvisning om 

riktvärden genom lagakraftägande beslut har frångåtts av en skattedomstol. 

Vidare anslöt jag mig till kommittens uppfattning att extraordinär besvärs

rätt borde föreligga när taxeringen blivit felaktig på grund av oriktigt eller 

bristande taxeringsunderlag. Jag uttalade vidare att de av kommitten 

föreslagna ändringarna i förhållande till vad som gällde i princip borde 

komma till uttryck i lagtexten. Jag ansåg liksom kommitten att det vore 

praktiskt att vid den extraordinära besvärsprövningen ha samma regler för 

taxeringsvärdeförändring som gäller vid den särskilda fastighetstaxeringen. 

Med hänsyn därtill och till att ett betänkande om hur den särskilda 

fastighetstaxeringen skulle utformas för framtiden var nära förestående, 

ansåg jag att frågorna om grunderna för den särskilda fastighetstaxeringen 

och nu nämnda extraordinära besvär borde bedömas i ett sammanhang. Jag 

behandlar först de fall där en anvisning frångåtts och därefter fall med 

oriktigt taxeringsunderlag. 

Om en domstol genom lagakraftägande beslut i ett enskilt fall har frångått 

en anvisning om riktvärden uppkommer frågan om i vad mån detta skall 

inverka på andra fastighetsägares besvärsrätt. Ett sådant fall kan vara när en 
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fastighetsägare inom ett radhusområde har besvärat sig över taxeringen av 

sin fastighet och därvid åberopat att en för hög byggnadsvärdetabell eller ett 

för högt markvärde har valts för området. Om domstolen finner att den 

anvisade tabellen eller riktvärdet för marken ger en för hög värdenivå inom 

området kan domstolen frångå anvisningen och i stället bestämma ett annat 

byggnads- eller markvärde. Det kan då uppfattas som orättvist om endast 

den fastighetsägare som har besvärat sig över taxeringen skall få det lägre 

taxeringsvärdet. Jag vill i sammanhanget framhålla att det normalt är så att 

riktvärdena bygger på de mest tillförlitliga utredningar om fastigheternas 

marknadsvärden som går att få fram som underlag för värderingen. Det kan 

emellertid förekomma felräkningar och oriktiga beräkningar också i detta 

sammanhang. I något enstaka fall kan det också tänkas inträffa fall att 

fastighetsägaren kan lägga fram en bättre statistik för beräkning av värdena 

än den som legat till grund för riktvärdena. Det torde emellertid endast 

undantagsvis finnas skäl att frångå riktvärdena. Det blir alltid fråga om ett 

ganska begränsat antal besvärsfall. 

Vidare vill jag p<'tpeka att anvisningar om riktvärden fastställs av RSV eller 

länsstyrelsen. alltså av en myndighet. Detta talar enligt min mening både för 

att en siirskild bcsvärsrätt införs och att någon värdeförändringsgräns inte 

hör föreligga i dessa fall. lksviirsrätt hör diirför oavsett viirdeförändringens 

storlek föreligga när en domstol genom lagakraftiigande beslut har frångått 

en anvisning om riktvärden. Jag föreslår att en bestämmelse härom införs i 23 

kap. 2 * 6 och 31 kap. 3 * 6 FTL. Jag vill emellertid betona att det för att 

bcsvärsriitt skall föreligga skall röra sig om ett direkt frångående av en 

anvisning om riktvärden och inte om justering på grund av säregna 

fiirhallanden av det med ledning av riktvärden bestämda värdet. Någon 

hegriinsning av besvärsriitten till nytaxeringsfallen i fråga om särskild 

fastighetstaxering bör inte ske. 

I fråga om förslaget att extraordinär besvärsriitt skall föreligga när 

taxeringsviirdet har blivit felaktigt på grund av att det underlag som låg till 

grund för taxeringen var felaktigt eller bristfälligt vill jag nämna följande. Jag 

ansliit mig i den tidigare nämnda propositionen (prop. 1980/81:111) till 

kommitt~ns uppfattning att en sädan besvärsrätt bör föreligga. Det föreligger 

enligt min mening ett behov av att kunna rätta felaktiga taxeringar om 

unckrlagct varit bristfälligt. Denna utvidgade besvärsrätt syftar till att 

astadkomma ett taxeringsresultat som skulle ha blivit följden om fastighets

taxeringsnämnden friin början hade haft korrekta och fullständiga uppgifter. 

Liksom i fröga om extraordinär hcsvärsgrund vid domstols friingående av 

anvisning om riktvärden bör utvidgningen av besvärsrätten komma till 

uttryck i lagtext. Fråga är huruvida en taxeringsvärdegräns för besvärsrätt i 
detta fall hör föreligga eller inte. En sädan värdegräns kan inte alltid gälla, 

eftersom ändring av taxering kan avse annat än ändring av taxeringsvärde 

och s<ldan iindring kan ha betydelse i andra avseenden både utom och inom 

skatteomrildet. Så kan t. ex. vara fallet i fråga om ändrad indelning i 

t1 Rikwlc1g1'11 /98],K!. I sam/ . .Vr /9 
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taxcringscnheter eller ändrad beskattningsnatur. Jag kommer senare att 

närmare behandla fr[1gan om utformningen av en viirdegriins i det fall krav på 

värdeförändring hör föreligga. Jag föreslår att hesvärsriittcn tas in i 23 kap. 

2 § 7 och 31 kap. 3 § 7 FfL. Någon begränsning av besvärsrätten till 

nytaxcringsfallen i fråga om siirskild fastighl'tstaxering biir inte ske. 

Den nuvarande besvärsgrunden i 23 kap. 2 § 6 FfL hör finnas kvar. Här 

föreligger extraordinär besvärsrätt om det eljest finns sädana omständigheter 

att en väsentligt annorlunda taxering bort ske. Dessutom kriivs att särskilda 

skäl finns för prövning av besvären. Jag föreslår att en motsvarande 

bestämmelse även skall finnas i fråga om den särskilda fastighetstaxeringen. 

Någon begränsning till nytaxcringsfallen i fråga om siirskild fastighetstax

ering bör inte göras. Bestämmelsen bör tas in som sista punkt i resp. paragraf. 

Jag vill emellertid nämna n:lgot om kraven för besvärsriitt enligt denna 

punkt. 

Kommitten ans~1g i betänkandet ( Ds 8 1980:8) Bcsviirsreglcr vid allmän 

fastighetstaxering m. m. att. i de fall villkoret om taxeringsvärdcförändring 

är tillämpligt. en värdeförändring pä 10 % skulle uppfylla kravet pi\ 

väsentligt annorlunda taxering. Detta förcslogs gälla utan någon ändring av 

bestämmelsen, vilket mötte kritik från flera remissinstanser. Liksom 

kommitten ansåg jag det vara praktiskt att vid den extraordinära besvärs

prövningcn ha samma regler för taxcringsvärdeföriindring som gäller vid den 

särskilda fastighetstaxeringen. Kommitten har i nu förevarande betänkande 

föreslagit att ny taxering i vissa fall skall ske om taxeringsvärdet hör ändras 

med minst en femtedel dock minst 25 000 kr. Även andra beloppsmässiga 

spiirregler har föreslagits gälla för nytaxcring. Jag har godtagit förslagen. 

Enligt min mening hör liksom f. n. i lagtexten inte tas in en absolut griins för 

värdeförändring för hesviirsrätt enligt 23 kap. 2 * 8 och 31 kap. 3 § 8 rTL. Det 

kan nämligen tänkas förekomma fall där omständigheterna iir så speciella att 

även en mindre värdeförändring bör kunna föranleda besvärsrätt. Liksom 

f. n. bör beträffande vilka beloppsmiissiga förändringar av taxering som kan 

anses viiscntliga ledning kunna hämtas från vad som gäller i fråga om när ny 

taxering skall ske på grund av värdeförändring. Vidare hör som väsentligt 

annorlunda taxering anses fall då indelningen i taxeringscnhetcr bör ändras 

eller då beskattningsnaturen bör ändras. Motsvarande bör enligt min mening 

gälla i fråga om den extraordinära hcsvärsrätt som jag har föreslagit skall 

finnas när taxeringen har blivit felaktig på grund av bristfälligt underlag för 

taxeringen. Jag föreslår diirför att denna besvärsgrund i detta avseende 

utformas på motsvarande s~itt. För att hesvärsriitt skall föreligga enligt 23 

kap. 2 § 8 och 31 kap. 3 § 8 FTL föreslås samma krav pil särskilda skiil för 

prövning föreligga som f. n. Jag föreslår säledcs ingen ändring i detta 

avseende. Som kommitten har ansett bör även uppföljningsätgiird enligt 28 

kap. 12 * FTL vara att hänföra till särskilda skäl i fräga om särskild 

fastighetstaxering. Flirslaget till lydelse av 23 kap. 2 ~ fTL bör gälla redan vid 

1981 års allmänna fastighetstaxering. 
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2.9.4.5 Övrigt om besviir i särskild ordning 

I 195 * 3 mom. TL finns bestämmelser om vilken domstol som skall pröva 

cxtraordiniira bewär m. m. I 5 mom. samma paragraffinns en hänvisning till 

75 * TL för de fall extraordinära besvär anförs hos länsrätt som anger hur det 

skall förfaras om bcsvärshandlingarna har siints till annan länsrätt än den som 

skall pröva bcsviircn. 

Kommitten förcsl[1r att motsvarande bestämmelser i fråga om den 

allmänna fastighetstaxeringen skall gälla även i fråga om den särskilda 

fastighetstaxeringen. Detta fiircsläs ske genom en hänvisning i 31 kap. 4 § 

FTL till 23 kap. 3 och 4 §§ FTL. 

Förslaget har godtagits eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. 

Även jag godtar förslaget. 

2. 9.5 Ö1·riga hestiimme/scr om bl'.\Tiir 

I 196 § TL samt i 168 § andra-fjiirde styckena och 169 § TL, vartill 196 § TL 

hänvisar, finns allmänna bestämmelser om besvär, som i huvudsak är 

gemensamma för samtliga instanser. 

Kommittens förslag innebär att i 32 kap. I § FTL tas in de bestämmelser 

om besvärsrätt som nu finns intagna i 196 §första stycket TL samt att i 32 kap. 

2 § FTL tas in en hiinvisning till 24 kap. 2-7 §§ FTL. som gäller i fråga om den 

allmänna fastighetstaxeringen. 

Kommitten anser att vissa bestämmelser i TL liksom i fråga om allmän 

fastighetstaxering närmast har karaktiir av verkställighetsföreskrifter och 

därför inte biir tas in i lag utan regleras i administrativ ordning. 

Förslagen har i allmiinhct godtagits eller lämnats utan erinran av 

remissinstanserna. Jag gocltiu förslagen. Jag vill i sammanhanget nämna att i 

fråga om den allmänna fastighetstaxeringen har bestämmelser tagits in i VrF 
i de avseenden som kommitten nämner och soni tidigare fanns i TL men som 

inte tagits in i fTL. 

3 Övergångsbestämmelser 

Som jag tidigare antytt är det angcliiget att de nya bestämmelserna i FTL 

om särskild fastighetstaxering kan gälla snarast möjligt. De föreslås träda i 

kraft dagen efter den dag dä de kommit ut fran trycket i Svensk 

författningssamling och tillämpas första gången vid 1982 års särskilda 

fastighetstaxering. Förslaget innebär vidare att de nya bestämmelserna i 20 

kap. 12 § FTL om beslutsredovisning och i 20 kap. 23 § FTL om lokal 

skattemyndighets rättelsemöjlighet skall tilliimpas redan vid 1981 års 

allmänna fastighetstaxering. De äldre bestämmelserna i TL om särskild 

fastighetstaxering föreslås upphiivda, men skall fortsätta att gälla i fråga om 

särskild fastighetstaxering år 1980 och tidigare. 
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Jag ansluter mig till förslagen. De föreslagna nya lydelserna av 23 kap. 1 

och 2 §§ FfL bör tilliimpas redan vid 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

Jag föreslår vidare att det i övergångsbestämmelserna till FfL bör tas in 

bcstiimmelscr om att senaste tidpunkt att besluta föreskrifter enligt 27 kap. 

I § FTL i fraga om 1982 års särskilda fastighetstaxering skall vara elen 21 

december 1981 och att förordnande av konsulent skall ske före utgången av 

januari manad 1982. 

4 Kostnadsfrågor 

Fastighetstaxeringsknmmitten har i betänkandet beräknat att de samlade 

kostnaderna för I 982 ars särskilda fastighetstaxering uppgår till totalt ca 25 

milj. kr. En del av dessa kostnader, uppskattningsvis 1,5-2 milj. kr. iir av 

cngängsnatur och belöper sälecles enbart på 1982 års särskilda fastighetstax

ering. Detta gäller en del av kostnaderna för systemering, programmering, 

utbildning, handböcker och kartor. Kostnaderna för varje följande särskild 

fa~tighetstaxering om sådana kommer att äga rum beräknas sa ledes uppgå till 

ca 23 milj. kr. Den totala kostnaden för särskilda fastighetstaxeringar åren 

1982-1985 beriiknas diirvid uppgå till ca 94 milj. kr. Beräkningarna har gjorts 

pi1 en beriiknad kostnadsnivå för år 1982. Kostnadsberäkningarna grundar 

sig pi1 kommittens förslag till förfarande vid den särskilda fastighetstaxering

en samt pä erfarenheter från tidigare fastighetstaxeringar. I beräkningarna 

har inte siirskilt beaktats den medverkan i granskningsarbetet som kan 

komma att ske från länsstyrelsen och den lokala skattemyndigheten. 

beroende pä osäkerheten i omfattningen av denna medverkan. Kommitten 

har i stiillet riiknat med granskning frän ordförandens sida i samma 

omfattning som vid 1980 års särskilda fastighetstaxering. Förslaget att 

fastighctstaxcringsniimnden fär ompröva sitt beslut ökar i viss mån kostna

derna för länsstyrelsen och den lokala skattemyndigheten liksom kostnader

na för ersättningar åt ledamöter och andra funktionärer. Nämndens 

omprövningq;\tt beräknas emellertid minska antalet besvär över fastighets

taxeringen vilket innebär att kostnadsbesparingar i länsrätten kan ske. 

Kommitten påpekar även att förslaget om uppföljning av överinstansers 

beslut om fastighetstaxering innebär en betydande minskning av kostnader

na jämfört med nuvarande förfarande. Det är på nuvarande stadium svårt att 

göra en helt tillförlitlig beräkning av i vilken utsträckning resursbehovet för 

länsriitterna kommer att minska till följd av de föreslagna förändringarna. 

Det torde dock st;'\ klart att minskningen har en sådan omfattning att det blir 

möjligt att härigenom finansiera de beräknade merkostnaderna. 

5 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom budgetdepartementet upprättats 

förslag till 
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I. lag om iindring i fastighctstaxeringslagen (1979: 1152), 

2. lag om iindring i taxeringslagcn ( 1956:623 ). 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta iirende som bilaga S1. 

6 Hemställan 

85 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över de upprättade 

lagförslagen. 

7 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

1 Hilagan har uteslutits hiir. I det umkr I angivna fiirslagl'I saknades 21 kap. lll *och i 
punkt I ii\"erg~ingsbe,;tiimmelscrna orckn 21 kap. I 0 *. Vidare hade 20 kap. 2J * sjiitte 
slyc·kc! i del u11Jcr l a11gin1a /i"ir.,Jagd fiilja11dc lnkl.'ic: '"Tala11 mol beslut i fr;lga om 
riittelsc enligt denna paragraf ffir ej föras siirskilt. Talan mnt taxeringen fftr iiven i den 
del hcslutl'I avser föras i den ordning som giilkr för besviir iivcr fastighetstaxerings
niirnnds beslut.·· I dL·t under 2 angivna förslaget saknades 72 a *och hade 72 b *sista 
,.;t\Tket fiil_iande lvdclsc: '"Talan mot beslut i fräga om iindring enligt denna paragraf far 
ink föras siirskilt. Talan mot taxeringen fiir iiven i den del beslutet a\"ser foras hos 
liim,riillL'n i den ordning som föreskrivs i 7-1. 7h och I00-102 **·'" 
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Ri!tu;" I 

Sammanfattning av betänkandet Särskild fastighetstaxering 

(Os B 1981:5) 

Fastighetstaxeringskommitten har i sina tidigare delbetänk

anden behandlat de materiella och formella reglerna för den 

allmänna fastighet.stax'eringcn. Även följdändringar till den 

nya fastighetstaxeringslagen, FTL, och 1981 års villabeskatt

ning har behandlats. I föreliggande delbetänkande tar kom

mitten upp de. materjella och formella reglerna för den sär

skilda. fastighetstaxeringen. I ett senare b..ctänkande, som 

avses bli kommittens sista, skall kommitten redovisa över

väganden rörande bl.a. ett system med s.k. rullande fastig

hetstaxering. 

F.n. sker allmän fastighetstaxering vart femte år. Under 

perioden däremellan - den löpande taxeringsperioden - sker 

varje år särskild fastighct:stuxei:in·:_;. Vid d.~n allmi:inn:1 

fastighetstaxeringen beslutas om fustigheternas indelning 

i taxeringsenheter samt om taxeringsenhcte~nas skatte

pliktförhållanden, beskattningsnatur och taxeringsvärde. 

Dessa beslut gäller under hela den löpande taxerings

perioden om inte fastigheten under perioden berörs av väsent

lig förändring av fysisk eller rättslig art. Då verkställs 

ny taxering av den berörda fastigheten. 

Kornmitten föreslår nu att FTL kompletteras med nya regler 

om särskild fastighetstaxering som föreslås bli intagna i 

16 kap. FTL. De nytaxeringsgr~nder som fanns i kommunal

skattelagen, KL, förs i sin helhet över till FTL med vissa 

redaktionella ändringar. Sålunda sammanförs till skillnad 

från nu alla förändringar i den fysiska beskaffenheten till 

en gemensam nytaxeringsgrund. Vidare föreslås att nytaxe

ringsgrunderna i ökad utsträckning blir obligatoriska. 

I fråga om de beloppsmässiga spärregler som f .n. är knutna 

till vissa av nytaxeringsgrunderna föreslås justeringar. 

Den nuvarande femtedelsregeln och miljonregeln för investe

ringar behålls men det tidigare minimibeloppet,10 000 kr., 

föreslås höjt till 25 000 kr. Vidare föreslår kommitt'ri att 
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en ny belop?SrPgel införs för småhus och därtill hörande 

tomtmark, dvs. främst sådana fastigheter som kan beskattas 

enligt den s.k. villaschablonen. Ny taxering föreslås sålun

da ske om småhuset och tomtmarken undergått sådan förändring 

i den fysiska beska ffcnhcten att värdc-t !.>c)r höjas eller 

sänkas med minst 100 000 kr. oavsett om detta understiger 

en femtcdt:l av det tidi9i:lre taxeringsv:in!(•l. 

Ny tCtxer ir19 Vi cl r;i:i t: Skild fc:1·~· ti ghP tS \:.i}'. C? I j llC! f Öre G] ås ). j k-· 

som nu ske med utgångspunkt i fastighetens aktuella be

skaffenhet men med ledning av den fasLiglwt:;prisnivå och 

de regler i övrigt som gällde vid den närmast föregående 

allmänna fastighetstaxeringen. För de fastigheter som inte 

nytaxeras avses liksom nu föregående års taxering bli fast

ställd oförändrad. 

Vid prövningen av om grund för ny taxering f6rcligger -

nytaxcringsprövningcn - föreslås att ,,1_-fel;\cn av samtliga 

förändringar som en fastighet berörts av skall vägas samman 

även om förändringarna faller inom olika nytaxeringsgrunder. 

Härigenom kommer kvittning av värdehöjande och värdesänkande 

förändringar att ske i större utsträckning än förut vid till

lämpningen av de beloppsmässiga spärreglerna. Detta är ägnat 

att minska antalet nytaxcringsfall. 

Om nytaxeringsgrund befinns föreligga föreslås som huvud

rege~ att samtliga taxeringsbeslut för den berörda fastig

heten skall få omprövas oavsett om förutsättningarna för be

slutet i den delen ändrats under perioden. Indelningen i 

taxeringsenheter föreslås. dock inte få omprövas om ny taxe

ring sker på annan grund än just indelningen i taxerings

enhPter. Detta förslag innebär en utvidgning jämfört med 

vad som nu gäller. 

De administrativa reglerna för den allmänna fastighetstaxe

ringen har numera anpassi:lts till de n'gler ~;om efter RS-re

formens genomförande gäller för inkomsttaxeringen. En mot

svarande anpassning bör enligt kommittfn y5ras i fråga om 
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reglerna för den särskilda fastighetstaxeringen. Av natur

liga skäl måste emellertid reglerna i vissa fall avvika från 

vad som gäller för inkomsttaxeringen och den allmänna fas

tighetstaxeringen. 

Distriktsindelning föreslås ske efter geografiska grunder 

och inte som vid allmän fastighetstaxering efter fastig

hetskategori. Det innebär att de särskilda fastighetstaxe

ringsdistrikten i regel kommer att innehålla olika slag av 

fastigheter. 

F.n. kan särskild fastighetstaxering utföras antingen av 

lokal taxeringsnämnd eller av särskild fastighetstaxerings

nämnd. Kommitten föreslår att särskild fastighetstaxering 

fortsättningsvis endast skall få utföras av fastighets

taxe1· ing snämnd. 

Förutom de lokala skattemyndigheterna föreslås även läns

styrelserna få rätt att delta i beredningen och gransk

ningen av fastighetsdeklarationer. 

Kommitten föreslår en utvidgning av nämndernas möjlighet 

att pröva huruvida ny taxering av fastighet skall ske i de 

fall deklaration eller särskild framställning har lämnats 

efter den 15 februari. 

Besluts- och underrättelseförfarandet för~slås bli utformat 

på det sätt som numera gäller vid allmän fastighetstaxering. 

Detta innebär att fastighetsägarna skall beredas tillfälle 

att erinra mot nämndens beslut. Nämnden skall med anledning 

av bl.a. lämnade erinringar kunna· ompröva besluten. 

Ordföranden föreslås att på nämndens vägnar få besluta om 

fördelning av värdet på en taxeringsenhet som omfattar t.ex. 

flera registerfastigheter. Sådant beslut, som får omprövas, 

avses kunna fattas även efter det att nämnden avslutat sitt 

arbete med fastighetstaxeringen. Beslut om fördelning av 

taxeringsvärdet bör enligt kommittens mening inte få över
klagas till förfaltningsdomstol. 
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Kommitten tar också upp de tidigare i olika sammanhang dis

kuterade frågorna om uppföljning av förvaltningsdomstols 

beslut om fastighetstaxering och om ändring av inkomst- och 

förmögcnhetstaxering i anslutning därtill. Om en fastighet 

åsätts nytt taxerin9svärde vid o:iirskild fa~;tighetstaxering 

skall det värdet gälla under återstoden av den löpande taxe

ringsperioden. Då beslut om fastighetstaxering ändras av 

förvaltningsdomstol företas f.n. inte någon automatisk jus

tering av efterföljande års fastighetstaxeringar. I 197 § 

taxeringslagen, TL, finns bestämmelser om att länsrätten 

efter anmälan av taxeringsintendenten eller fastighetsägaren 

skall vidta erforderliga åtgärder med anledning av ett dom

stolsbeslut. Kommitten föreslår att denna uppföljning, som 

är av teknisk natur, skall göras av lokal skattemyndighet. 

Vidare föreslås att lokal skattemyndighet i dessa fall får 

möjligbet att auto;natiskt ändra ~i~1en inkom:;/_- och _:'örrnögen

hetstaxeringen. F.n. kan sådan ändring ske endast efter det 

att besvi'ir anförts med stöd av 102 § 'l'L. Fiirslag(;n i dessa 

hänseenden medger ett snabbare och smidigare förfarande än 

som f.n. tillämpas. 

I fråga om besvärs- och rättelseförfarandet föreslår kornmit

ten att reglerna för den särskilda fastighetstaxeringen i 

allt väsentligt utformas i överensstämmelse med vad som nu 

gäller, eller föreslås gälla (prop. 1980/81: 111) , i fråga 

om den allmänna fastighetstaxeringen. Besvärstiderna har 

dock, med hänsyn till det nu föreslagna besluts- och längd

föringsförfarandet, anpassats till de speciella förhållandena 

vid den särskilda fastighetstaxeringen. Vidare föreslår kom

mitten att man slopar tidsgränsen för lokala skattemyndig

hetens rättelse av uppenbara fel i längdföring eller taxe

ringsbeslut. Sådan rättelse föreslås fortsättningsvis få ske 

under hela den löpande taxeringsperioden och inte bara såsom 

f.n. fram till den 1 december respektive d0~ 30 november 

taxeringsåret. Denna utvidgning föreslås gälla både i fråga 

om den allmänna och den särskilda fastighetstaxeringen. I 

anslutning härtill föreslår kommitten att man vid förmögen-
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hetsberäkningen till skillnad från nu konsekvent skall an-. 

vända taxeringsvärdet året före förmögenhetstaxeringsåret. 

Undantag föreslås endast för vissa situationer då värdet 

sänks vid särskild fastighetstaxering. Då skall det ned

justerade taxeringsvärdet använd;s redan vid samma års för

mögcnhetstaxering. 

Kommitt~n föreslår också att en ny extraordinär bcsvärs

grund införs i de fall där lokal skattemyndighet vidtagit 

s.k. uppföljningsåtgärder för senare taxeringsår till följd 

av t.ex. ändrad fastighetstaxering i överinstans. Den nya 

besvärsgrunden har ett direkt samband med de nya uppfölj

ningsrutinerna och syftar till att säkerställa de formella 

möjligheterna till materiell rättvisa under uppföljnings

åren. 

De nya materiella och formella reglerna i F'l'L föreslås till

lämpas första gången vid särskild fastighelstaxering år 1982. 

Lokala skattemyndighetens utökade rättelsemöjligheter före

slås dock gälla redan i fråga om 1981 års allmänna fastig

hetstaxering. Det förenklade förfarandet vid rättelse av in

komst- och förmögenhetstaxering till följd av ändrad fastig

hetstaxering liksom den nya regeln för förmögenhetsberäk

ningen föreslås gälla redan vid 1982 års taxering. 
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TJilaga 2 

Fastighetstaxeringskommitt~ns författningsförslag 

_1 . För s lag t i 11_ 

Lag o~ indring i fastighetstaxcringslagcn (1979:1152) 

Härigenom föreskrivs i i:ra']::i om [astj_,Jhelstaxeringslagen 

(1979:11S2) 

dels att 1 kap. 7 §, 5 k.:p. 4 3, 20 k.:ip. 12 och 23 §§ s:rnt ruhr i-· 

kerna till 16 kap. och 17-23 kap. skall ha nedan angivna lydelse 

del~; att i la•:;ion skall införas nio ny.ci paragra[er, 16 kup. 1-9 §§, 

och åtta nya kapitel, 25-32 kap., samt närmast före 1 kap., 

17 kap. och 2S kap. nya huvudrubriker av nedan angivna lydelse. 

Allmän fastighetstaxering 

skall ske vart femte ar. Ge

slut vid allmän fastighets-

taxering skall, om inte annat 

föranleds av föreskrifter om 

särskild fastighetstaxering, 

gälla från ingången av det 

taxeringsår då allmän fastig

hetstaxering sker till in-

1 kil P... 

7 § 

----·-·-- ----·::·------;.·--- ... 

taxering av fastigh~t 

Allmän fastighetstaxering 

skall ske vart femte år. ge-

slut vid allmän fastighets

taxering skall, om inte annat 

föranleds av föreskrifterna i 

16 kap., gällil från in9Zingen 

av det taxeringsår då allmän 

fastighetstaxering sker till 

ingången av det taxeringsår 



Prop. 1981/82: 19 

Nuvarande lydelse 

gången av det taxeringsår då 

allmän fastighetstaxering sker 

nästa gång (den löpande taxe

ringsper ioden). 

5 Kap. 
= 

4 § 

Marknadsvärdet skall bestäm

mas med hänsyn till det genom

snittliga prisläget unner andra 

året före taxeringsåret. 

16 kap. Särskild fastjghets

taxering 

92 

Föreslagen lydelse 

då allmän fastighetstaxering 

sker nästa gång {den löpande 

taxeringsperioden). 

Marknadsvärdet skall bestäm

mas med hänsyn till det genom

snittliga prisläget under andra 

året före t_axei:_ ~r:9-5-~r-~i::- om inte 

§_Qnat föranleds av föreskrifter-

.!:'._·: _ _i _ _!_§__ ~~p_. - _ (J____,~_ • 

~~--~-~..'.!'.':0gr ing under den 

löpande taxeringsperioden 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Särskild fastighetstaxering skall verkställas de år då allmän 

fastighetstaxering inte äger rum. 

Vid särskild fastighetstaxering fastställs nästföregående års 

taxering oförändrad om ny taxering enligt 2-5 §§ inte skall ske. 

2 § 

Ny taxering av fastighet skall ske om under löpande taxerings

per iod 

1. ny taxeringsenhet bör bildas eller taxeringsenhet bör ombildas 

2. taxeringsenhets beskattningsnatur eller skattepliktsförhållande 

bör ändras. 
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Fbreslagen lydelse 

3 § 

Ny taxering il V Lixer ingsenhet sk il ll ske om under löp::1nde t.:1xe-

r ingsper iod taxeringsenhetens värde öi;at eller minskat -<:;cmom si1-

dan förändring i enhetens beskaffenhet att åsatt taxeringsvärde 

på grund av f~rändringen bör höjas clJ~r sänkas med minst en fem

tedel dock minst ·25 000 kronor. Ny ta:-:r-;rin9 skal i dock z,llticl ske 

om de nedlagda kostnade:·na har uppg<'.it.' ~ _ _i_J n01r1st: C!n 'r,i_ ;_:jon kronor 

eller, för värderingsenhet med småhus ncn därtill höran0e tomtmark, 

om det sammanlagda värdet av småhuset och tomtmarken på grund av 

förändringen bör höjils eller sänkas med minst 100 000 kronor. 

Vid bedömning av om ny taxering skall ske på grund av minskning 

i en taxeringsenhets värde genom skogsavverkning eller annan för

ändring i fråga om skogsbest6ndet skall hänsyn tas även till den 

värdeökning som den Z1ter.s:.åc·11ctc skor3e1: t::· __ lc:i:-:Jö;-:: ('i'i •)I L;;·.c: av Li.11·

växt under den löpande tz.xer ingsper iooc'!r.. 

4 § 

Ny taxering av taxeringsenh~t skall ske om under löpande taxe

ringsperiod taxeringsenhetens värde ökat eller minskat genom myn

dighets beslut som inncbiir ,indrinq i möjliqlictPrn.:i att fi:irfO<Jil 

eller i övrigt använda enheten. 

Ny taxering av taxeringsenhet skall också ske om avgift till 

allmän va-anläggning eller allmän fjärrvärmeilnläggning (anslut

ningsavgift) eller gatumarksersättning eller gatukostnadsbidr.:ig 
erlagts för enheten. 

Ny taxering får ske endast om taxcringscnhctens taxeringsvärde 

på grund av förändringen bör ändras med min.st en femtedel dock 

minst 25 000 kronor. Om förändringen medför en ökning eller w.inf;k

ning av taxeringsvärdet med mindre än 100 000 kronor får ny taxe

ring ske endast efter framställning av taxeringscnhetens ägare. 

5 § 

Ny taxering av taxcringsenhet, varo> viirc1c h<1r bet;t:)i:,Js under 

förutsättning att den används i förvärvsverksamhet av visst slag, 

skall ske om under löpande taxor ingspr.:r il-1'1 ver ,; ::;amiic l<:'r1 <;tadiq-
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FöresJ_9g_en lydelse 

varande helt eller i allt väsentligt har nedlagts. 

Ny taxering får ske endast efter framställning av taxeringsen

hetens ägare och om taxeringsvärdet till följd av värdeminskning 

i anledning av nedläggningen bör sänkas med.minst hälften. 

6 § 

Taxering som avses i detta kapitel skall ske med hänsyn till det 

allmänna prisläge och de uppskattningsgrunder i övrigt, som till

lämpats vid den närmast föregående allmänna fastighetstaxeringen. 

Taxering som har åsatts enligt bestämmelserna i detta kapitel 

gäller från ingången av det taxeringsår, då taxeringen fastställts 

till ingången av det taxeringsår, då allmän fa~tighetstaxering sker 

nästa gång eller då ny taxering ånyo sker till följd av bestämmel

serna i detta kapitel. 

7 § 

Vid bedömning av frågan om värdet av en taxeringsenhet vid in

gången av visst taxeringsår har förändrats så mycket, att ny taxe

ring skall ske under den löpande taxeringsperioden, skall hänsyn 

tas till värdeändringen sedan periodens början. Har ny taxering 

skett vid särskild fastighetstaxering tidigare under perioden skall 

dock hänsyn därefter inte tas till värdeändring, som har skett före 

den tidpunkt den nya taxeringen avser. 

8 § 

Om en taxeringsenhets värde under löpande taxeringsperiod änd

rats av flera sådana anledningar som avses i 3 § skall, vid bedöm

ningen av om ny taxering skall ske, hänsyn tas till den sammanlagda 

förändringen. Motsvarande skall gälla då taxeringsenhets värde änd

rats av flera sådana anledningar som avses i 4 §. 

Om den sammanlagda ökningen eller minskningen av en taxerings

enhets värde av sådana anledningar som avses i 4 § uppgår till 

minst 100 000 kronor och taxeringsenhetens värde ändrats även av 
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Föreslagen lydelse 

sådan anledning som avses i 3 § skall hänsyn tas till den samman

lagda ändringen av samtliga anledningar vid prövningen om taxe

ringsenhets taxeringsvärde bör ändras med minst en femtedel dock 

minst 25 000 kronor. Detto skall gäll.:1 iiven om viirdeföriindringon 

enligt 4 § understiger 100 000 kronor under förutsättning att äga

ren gör framställning därom. 

9 § 

Om ny taxering sker på grund av föreskrifterna i 2-8 §§ skall 

taxeringen i sin helhet prövas. Indelningen i taxeringsenheter 

skall dock inte omprövas om ny taxering sker p~ grund av annon an

ledning än som avses i 2 §punkt 1. 

Nuvarande lydelse 

17 kap. Om taxeringsorganisa

tionen m.m. 

18 kap. Om allmän fastighets

deklaration, m.m. 

19 kap. Om förberedande åtgär

der 

20 kap. Om fastighetstaxerinys

nämndernas verksamhet m.m. 

Avd. 2. Förforandct m.m. vid 

allmän fastighetstaxering 

17 kap. Taxeringsorganisatio-

nen m.m. 

18 kap. Allmän fastighetsdek

laration, m.m. 

19 kap. Förberedande åtgärder 

20 kop. F0stighetstaxc_~ inqs

nämndernas verksamhet m.m. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I fastighetstaxeringsnämnds beslut skall redovisas dels taxe

ringsbeslutet enligt punkterna 1-3, dels grunderna för beslutet 

enligt punkterna 4-7, nämligen 

1. fastighetens indelning i taxeringsenheter, 

2. taxeringsenhetens beskattningsnatur och skattepliktsför

hållande, 

3. skattepliktig enhets taxeringsvärde och däri ingående del~ 

värde samt värde av varje värderingsenhet, 

4. storleken av sådan värdefaktor som särskilt anges i 8-15 kap., 

5. storleken av riktvärde, 

6. storleken av värderingshyra enligt 11 kap. 4 §, bruttokapi

taliseringsfaktor enligt 11 kap. 6 §, exploateringsfaktor enligt 

12 kap. 6 §, brytningsfaktor och värdet per kubikmeter brytvärd 

fyndighet enligt 12 kap. 8 §, utbyggd effekt, taxeringsefEekt, ut

nyttjandet:i.d, reglering~;möjlighet och hf'li:igenbe=t enligt 15 kap. 3 § 

och återanskaffningskostnad enligt 11 kap. 7 § och 15 kap. 7 §samt 

7. säreget förhållande som har föranlett justering av riktvärde. 

I beslutet skall också redo

visas den fördelning av taxe

ringsvärdet som har skett en

ligt 5 kap. 8 §tredje stycket. 

Värdet av en enskild värderingsenhet anges i fulla tusental 

kronor. Avrundning sker så att ö•rerstigande belopp, som inte upp

går till fullt tusental kronor, faller bort. Regeringen eller myn

dighet som regeringen bestämmer får föreskriva om de ytterligare 

avrundningsregler som behövs. 

23 § 

Har fastiqhetstaxerinqsnämnds beslut om taxering ej införts i fas

tighetslängd inom föreskriven tid eller har taxering införts i fas-

1) Senaste lydelse 1980:149. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

tighetslängd för annan fastighet än den taxeringen avsett eller 

eljest uppenbarligen felaktigt eller har anteckning om ägare i 

fastighetslängd blivit oriktig, får den lokala s~attemyndigh~ten 

besluta om rättelse a~ fastighetslängden i denna del. 

Har fastighetstaxeringsnämnds beslut om taxering blivit oriktigt_ 

till följd av 

1. uppenbar felräkning, eller 

2. uppenbart felaklig överföring av belopp eller annan uppgift 

från den allmänna fastighetsdeklarationen, 

får den lokala skattemyndigheten, om ej särskilda skäl föranle

der att länsrätten bör avgöra frågan, besluta om rättelse i denna 

del. 

Efter den 1 december under 

taxeringsåret får rättelse en-

1 ig t denna par ag r a ~-E.'2:?_'.c!_-!_t!!_~

endas tom anmärkning i fråga_s:i_'.!l_ 

felaktiqhete~gjorts dessför

innan hos den lokala s~attemyn-

digheten. 

Om besvär över taxeringen 

inte anförts får rättelse en-

l i g.!__Q_~_l_ 111_:1 f'''_I_!:HJ r ~' ~_!_;eo; J li_!:_<L~; 

under hela_ 9_en löpande taxe·-

Innan rättelse beslutas skall, om detta ej är överflödigt, ytt

rande inhämtas från fastighetstaxeringsnämndens ordförande och, om 

hinder ej möter,fastighetens ägare. 

Den lokala skattemyndigheten skall , om detta ej är uppenbart 

överflödigt, inom två veckor tillställa fastighetens ägare under

rättelse om beslut i fråga om rättelse i den ordning som avses i 

19 § samt underrätta s~attechefen och vederbörande kommun om be

slutet. 

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf får 

ej föras särskilt. Talan mot taxeringen får även i den del beslu

tet avser föras i den ordning som gäller för besvär över fastig

hetstaxeringsnämnds beslut. 

Närmare föreskrifter om förfarandet vid rättelse enligt denna 

paragraf meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer. 

~1 kap. Om besvär över fastig

hetstaxeringsnämnds beslut 

2) Senaste lydelse 1980:149 

7 Riksdagen 198J!82. I sam/. Nr 19 

21 kap. Besvär över fastig

hetstaxer ingsnämnds beslut 
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22 kap. Om besvär över läns

rätts och kammarrätts beslut 3 ) 

23 kap. Om besvär i särskild 

ordning 

98 

Föreslagen lydelse 

22 kap. Besvär över länsrätts 

och kammarrätts beslut 

23 kap. Besvär i särskild 

ord_ning 

Föreslagen lydelse 

Avd. 3. Förfarandet m.m. vid särskild fastighetstaxering 

25 kap. Taxeringsorganisationen m.m. 

1 § 

Län indelas i särskilda fastighet~L~xcringsJisi_rikt. 

Särskilt fastighetstaxeringsdistrikt skall omfatta visst område 

inom länet. 

2 § 

För varje särskilt fastighetstaxeringsdistrikt skall finnas 

en särskild fastighetstaxeringsnämnd, som verkställer taxering 

inom distriktet. 

3 § 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar 

om indelning i särskilda fastighetstaxeringsdistrikt för ett taxe

ringsår. 

4 § 

Ordförande i särskild fastighetstaxeringsnämnd förordnas av 

länsstyrelsen för ett taxeringsår. 

Länsstyrelsen får förordna ytterligare en ledamot i särskild 

fastighetstaxeringsnämnd för ett taxeringsår. 

3) Lydelse enligt prop. 1980/81:111 
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5 § 

Övriga ledamöter i särskild fastighetstax~ringsnämnd och supp

leanter för dem utses genom val för ett taxeringsår. 

Bestämmelserna i 17 kap. 7 § andra och tredje styckena skall 

gälla även i fråga om särskild fastighetstaxering. 

6 § 

Bestämmelserna i 17 kap. 1, 8-13, 15, 16 och 18-25 §§ 

skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om särskild fastighets

taxering. Bestämmelserna i 17 kap. 18 § skall vid särskild fastig

hetstaxering även omfatta länsstyrelsen. 

7 1'· 

Besvär över kommunfullmäktiges eller landstings beslut enligt 5 

eller 6 § anförs hos länsstyrelsen. ~ fr0ga om ~vcrklaganrlel skall 

i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (1977:179) om besvär över 

beslut av kommunfullmäktige tillämpas. 

Mot länsstyrelsens beslut enligt första stycket får talan inte 

föras. Talan får inte heller föras mot beslut enligt 3 § eller mot 

länsstyrelsens beslut enligt 4, 5 och 6 §§. 

26 kap. Särskild fastighetsdeklaration,m.rn. 

1 § 

Den som vid årets ingång var ägare av fastighet får lämna sär

skild fastighetsdeklaration rörande fastigheten. 

Deklaration med tillhörande handlingar skall lämnas till läns

styrelsen eller den lokala skattemyndigheten senast den 15 febru

ari under taxeringsåret. Detsamma gäller om sådana framställningar 

som avses i 16 kap. 4 och 5 §§. Den särskilda fastighetstaxer.ings

nämnden får pröva taxeringen även om deklaration eller framställ

ning har kommit in efter den 15 februari. 
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2 § 

Efter anmaning är den som vid årets ingång var ägare till fas

tighet skyldig att lämna särskild fastighetsdeklaration. 

Deklarationen med tilihörande handlingar skall lämnas till den 

som har utfärdat anmaningen eller till den lokala skattemyndighe

ten inom den tid som anges i anmaningen. Sluttiden får inte bestäm

mas till tidigare dag än tionde dagen efter mottagandet av anma

ningen. Sluttiden får inte heller bestämmas till tidigare dag än 

den 15 februari under taxeringsåret. 

Anmaning utfärdas om det kan antas att det vid årets ingång 

förelegat sådant förhållande som avses i 16 ka?. Anmaning får ock

så utfärdas om framställning enligt 16 kap. 4 eller 5 § har gjorts 

utan att särskild fastighetsdeklaration har lämnats. Anmaning be

höver inte utfärdas, om d~t är uppenbart al.l deklaration inte er

fordras för taxeringen. 

3 § 

Bestämmelserna i 18 kap. 2-9, 12-14, 16, 22-40 §§
3 ) samt 

41 § första och tredje styckena 3 ) skall i tillämpliga delar gälla 

även i fråga om särsk~ld fastighetstaxering. 

Vite f5r inte föreltiggas i fall som sägs. i 2 §. Vite får dock 

föreläggas i förnyad anmaning att lämna särskild fastighetsdekla

ration. 

27 kap. Förberedande åtgärder 

1 § 

Senast den 31 oktober året före taxeringsåret skall regeringen 

eller myndighet som regeringen bestämmer besluta föreskrifter för 

förberedelsearbetet. 

3) 29-40 §§ och 41 § första och tredje styckena i lydelse 
enligt prop. 1980/81:111. 
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2 § 

Senast den 10 januari under taxeringsåret skall regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer besluta de ytterligare före

skrifter enligt 7 kap. 7 § som behövs för årets taxering, utöver 

dem som har beslutats för den närmast föregående allmänna fastig

hetstaxeringen eller f~r därefter föl.jande särskilda fastighets

taxeringar. 

28 kap. Fast ighetstaxcr ing snämnder na,; ver ksc.imhet 1u. m. 

1 § 

Bestämmelserna i 20 kap. 1-9 §§ samt 15 § skall i tillämpliga 

delar gälla även i fråga om särskild fastighetstaxering. 

Beslut Enligt 2G kuf'· 1~; § om fö •. 1,j11lns c:v L2; .<'tin9> .Zii:del L!i: 

omprövas av nämnden. Mot sådant beslut får talan lnte föras. 

Den lokala skattemyndigheten skall så snart det kan ske under

rätta sökanden om nämndens beslut om fördelning. Underrättelse 

skall i förekommande fall dock sändas ut samtidigt med underrättel

se enligt 4 §. 

2 § 

Den särskilda fastighetstaxeringsnämnden skall senast den 

31 maj under taxeringsåret meddela beslut om taxering av fastig

het, som ingår i distriktet. 

3 § 

Bestämmelserna i 20 kap. 12 och 13 §§ om fastighetstaxerings

nämndens beslut skall även gälla i fråga om särskild fastighets

taxering. I beslutet skall också redovisas det eller de skäl, 

som ligger till grund för verkställd ny taxerino. 

4 § 

Den lokala skattemyndigheten skall senast den 10 juni under 

taxeringsåret underrätta den som var ägare av fastighet vid in-
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gången av året om 

1. innehållet i den särskilda fastighetstaxeringsnämndens be

slut om fastighetstaxering, 

2. att ägaren senast den 15 augusti till fastighetstaxerings

nämndens ordförande får avge skriftliga erinringar mot beslutet, 

3. att ny underrättelse kommer att sändas ut endast om ägaren 

har avgett erinringar mot beslutet eller fastighetstaxeringsnämn

den, utan att erinringar har avgetts, har beslutat åsätta annan 

taxering än som framgår av 2 § eller annars har frångått sådant 

beslut, 

4. vad som skall iakttas av den som vill överklaga den sär

skilda fastighetstaxeringsnämndens beslut om fastighetstaxering, 

5. innehållet i skiljaktig mening. 

Senast den 30 juni under taxeringsåret skall. den lokala skatte

myndigheten underrätta den som har lämnat särskild fastighets

deklaration eller som har gjort framställning om ny taxering i det 

fall fastighetstaxeringsnämnden har beslutat att ny taxering inte 

skall ske. 

Underrättelse skall också sändas till den som har blivit ägare 

till fastighet efter ingången av året om han hos den lokala skatte

myndigheten har anmält att han vill ha en sådan underrättelse. 

5 § 

Den särskilda fastighetstaxeringsnämnden skall ompröva beslut 

när fastighetsägaren avger erinringar eller skäl annars föreligge~ 

Fråga om nytt beslut får inte prövas av nämnden efter den 31 augus

ti under taxeringsåret, 

6 § 

Den särskilda fastighetstaxeringsnämndens arbete beträffande 

fastighetstaxeringen skall vara avslutat senast den 31 augusti 

under lcixeringsåret. 

7 § 

Den lokala skattemyndigheten skall st'110.st den 30 september 
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under taxeringsåret till ägare av fastighet sända underrättelse om 

den särskilda fastighetstaxeringsnämndens avgörande enligt 5 §. 

Underrättelse skall innehålla upplysning om vad som skall iakt

tas av den som vill överklaga fastighetstaxeringsnämndens beslut 

om fastighetstaxering samt om innehAllet i skiljaktig mening. 

Underrättelse skall sändas till ägare som före utgången av juli 

månad under taxeringsåret inte har erhbllit underrättelse enligt 

4 §. Ägaren skall senast den 25 augusti under taxeringsåret anmäla 

att han önskar underrättelse om innehållet i beslut om fastighets

taxering. 

8 § 

Bestämmelserna i 20 kap. 19 § gäller vid den särskilda fastig

hetstaxeringen i fråga om underrätt~:lsE. enli<:Jt ·i, 4 o'ch 7 §§. 

9 § 

Den särskilda fastighctstaxeringsnärnndens beslut om fastighets

taxering skall föras in i fastighetslängd. 

Fastighetstaxeringsnämndens beslut om byggnad på annans mark med 

värde under 10 000 kronor skall dock inte föras in i fastighets

längden. Detsamma gäller om annan än staten tillhörig försvarsbygg

nad, som enligt 3 kap. 2 § är undantagen från skatteplikt. 

Fastighetslängden skall skrivas under av lokal skattemyndighet. 

Den skall därefter såvitt gäller den årliga taxeringen med undan

tag av vad i andra stycket sägs anses innefatta den särskilda fas

tighetstaxeringsnämndens beslut om fastighetstaxering. 

Närmare föreskrifter om fastighetslängden meddelas av rege

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

10 § 

~estämmelserna i 20 kap. 23 § skall tillämpas även i fråga om 

särskild fastighetstaxering. Rättelse av fastighetstaxeringsnämn~s 

beslut får ske endast om felaktigheten uppkommit vid verkställd 

ny taxering. 

Rättelse får ske i nti.ll utgången av den "._0pancP ta:-.:Frinys

perioden. 
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11 § 

Regeringen meddelar de närmare föreskrifter om den särskilda 

fastighetstaxeringsnämndens arbete, som behövs utöver vad som 

anges i denna lag. 

12 § 

Den lokala skattemyndigheten skall i anledning av förvaltnings

domstols beslut avseende visst taxeringsår, för efter[öljande år 

under den löpande taxeringsperioden i fastighetslängden föra in de 

ändringar eller tillägg i fastighetstaxering som framgår av beslu

tet. Denna åtgärd skall dock inte vidtas för år då ny taxering har 

skett och inte heller för åren därefter. 

Atggrden skall. vidtas inom ~re må~a<ler från den daJ beslutet 

meddelades. 

Den lokala skattemyndigheten skall inom tvi veckor efter vid

tagen åtgärd tillställa fastighetens ägare underrättelse i den 

ordning som avses i 20 kap. 19 §. Länsstyrelsen samt vederbörande 

fastighetstaxeringsnämnd, taxeringsnämnd och kommun skall under

rättas om åtgärden. 

Underrättelsen skall innehålla upplysning om 

1. den rätt att anföra besvär över den särskilda fastighets

taxeringen som följer av 31 kap. 1 §, 

2. den rätt att anföra besvär över inkomst- och förmögenhets

taxeringen som skattskyldig har enligt 102 § taxeringslagen 

(1956:623) och vad han därvid har att iaktta, 

3. den lokala skattemyndighetens möjlighet att ändra inkomst

och förmögenhetstaxeringen enligt 72 b § taxeringslagen, samt 

4. bestämmelserna i 16 kap. om ny taxering. 

Det som sägs om förvaltningsdomstols beslut gäller även om den 

lokala skattemyndighetens beslut om rättelse enligt 10 § och 

20 kap. 23 §. 

Närmare föreskrifter om förfarandet enligt denna paragraf med

delas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 
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29 kap. Besvär över fastighetstaxeringsnämnds beslut 

1 § 

Bestämmelserna i 21 kap. 1-2 §§
3

) skall gälla även i fråga om 

särskild fastighetstaxering. 

2 § 

Besvär av ägare.skall ha kommit in senast den 15 november under 

taxeringsåret. 

Kommuns besvär skall ha kommit in före utgången av december må

nad under taxeringsåret. 

Besvär av taxeringsintendent skall ha kommit in senast den 30 

april året efter taxeringsåret. Han skall inom summa tid ha angivit 

yrkanden och grunder fCc·r besvihstalan c)!Ti '':i ml'd li~-:in,:yn U.11 ••lrul· 

ningens vidlyftighet eller andra synnerliga skiil länsrätten m0dger 

anstånd, dock längst intill utgången "°'' Sl'Pl:l'lilhc~r mhr:od :;arnrna i\r, 

Kommer besvär från ägare in efter den i första stycket angivna 

tiden men före den 30 april året efter taxeringsåret, får läns

rätten pröva besvären om taxeringsintendenten helt eller delvis 

biträder besvären i sak. 

3 § 

Bestämmelserna i 21 kap. 8-10 §§
3

) skall gälla även i fråga om 

särskild fastighetstaxering. 

30 kap. Besvär över länsrätts och kammarrätts beslut 

1 § 

Bestämmelserna i 22 kap. 1 § samt 3-7 §§3 ) skall även gälla i 

fråga om särskild fastighetstaxering. 

3) Lydelse enligt prop. 1980/81:111. 
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31 kap. Besvär i särskild ordning 

1 § 

Den som enligt 29 kap. 1 § får föra talan mot fastighetstaxe

r ingsnämnds beslut får, i de fall där lokal skattemyndighet vid

tagit åtgärd enligt 28 kap. 12 §, anföra besvär över taxeringen 

inom sex månader från dagen för skattemyndighetens åtgärd. 

2 § 

Har ägare av fastighet, som skall få underrättelse enligt 

28 kap. 7 §, inte fått sådan underrättelse senast den 15 okto

ber under taxeringsåret, får ägaren anföra besvär intill utgången 

av året efter taxeringsåret. 

Har underrättelse som avses i 28 kap. 4 eller 1 § haft felak

tigt innehåll får ägaren anföra besvär före utgången av femte 

året efter taxeringsåret. 

3 § 

Den som enligt 29 kap. 1 § får föra talan mot fastighetstaxe

r ingsnämnds beslut får, före utgången av femte året efter taxe

ringsåret , anföra besvär 

1. om fastighet genom förbiseende inte har blivit taxerad 

2. om vid ny taxering annan egendom än fastighet har blivit 

taxerad eller värde har bestämts för egendom som avses i 7 kap. 

16 § 

3. om vid ny taxering fastighet har upptagits såsom skatteplik

tig fastän den är undantagen från skatteplikt, eller har undanta

gits från skatteplikt, trots att så inte hade bort ske 

4. om vid ny taxering fastighet eller del av fastighet har 

taxerats på mer än en ort eller eljest blivit dubbeltaxerad 

5. om vid ny taxering taxeringsbeslut beträffande fastigheten har 

blivit oriktigt på grund av felräkning, misskrivning eller annat 

uppenbart förbiseende 

6. om eljest sådana omständigheter föreligger, som bort föran

leda väsentligt annorlunda taxering och särskilda skäl föreligger 

för prövning av besvären. 
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4 § 

Bestämmelserna i 23 kap. 3-4 §§
31 skall gälla även i fråga om 

särskild fastighetstaxering. 

32 kap. Övriga bestämmelser om besvär 

§ 

Besvärsrätt, som enligt 29-31 kap. gäller för ägare av fastig

het, tillkommer den som vid ingången av taxeringsåret är ägare 

av fastighet liksom den soru därefter, dock senast före ingången 

av det taxeringsår då allmän fastighetstaxering sker nästa gång, 

har blivit ägare av fastigheten ävensom arrendator, vilken jäm

likt avtal, ingånget efter kammunalskattelaq0ns ikraftträdande, 

gentemot ägare har att ansvara för skatt iJr iaslighets garanti

belopp. 

2 § 

Bestämmelserna i 24 kap. 2-7 §§
31 skall gälla även i fråga om 

särskild fastighetstaxering. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt 
uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författnings
samling, och tillämpas första gången i fråga om 20 kap. 12 och 
23 §§ vid 1981 års allmänna fastighetstaxering och i övrigt vid 
1982 års särskilda fastighetstaxering. 

3) Lydelse enligt prop. 1980/81:111. 
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Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1956:623) 1 ) 

d c 1 s att 1 7 4 , 1 7 6- 1 8 6 , 1 8 6 a , 1 8 7 - 1 9 7 och 1 9 9- 2 0 0 § § ska 11 

upphöra att gälla och att rubrikerna närmast före 174, 178, 182, 

184, 191, 193, 195, 196, 199 och 200 §§skall utgå 

dels att 2 § 1 mom, 68 § och 102 § skall- ha nedan angivna lydelse 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 72 b §, av 

nedan angivna lydelse. 

1) lagen omtryckt 1971:399 

Senas':e lydelse av 

174 § 1 mom 1972: 171 195 ~ mom 1976: 1084 
174 § 2 rnom 19"l0;673 19 ~-· § 2 mom 1973:1106 
174 § 3 rnom 1970;673 195 § 3 n1om 1979:175 
174 § 4 mom 1979:490 195 § 4 mom 1970:673 
174 § 5 mom 1973:1106 195 § 5 mom 1979:175 
176 § 1971:399 196 § 1970:673 
177 § 1974:773 197 § 1979: 175 

(j fr 1970:673) 199 § 1972: 171 
178 § 1 morn 1972:171 200 § 1974:773 
178 § 2 mom 1972:171 (jfr 1973:1106) 
178 § 3 mom 1972:171 
179 § 1970:673 Lagens rubrik 1974:773 
180 § 1974:773 rubriken före 174 § 1970:673 

( j f r 1972:171) rubriken före 178 § 1972:171 
18 1 § 1972:171 rubriken före 182 § 1970:673 
182 § 1975:1178 rubriken före 184 § 1970:673 
183 § 1970:673 rubriken före 1 91 § 1970:673 
184 § 1979:490 rubriken före 193 § 1973:1106 
185 § 1979:490 rubriken före 195 § 1970:673 
186 § 1970:673 rubriken före 196 § 1970:673 
186 d § 1973:1106 rubriken före 199 § 1975:707 
187 § 1974:773 rubriken före 200 § 1970:673 

(j fr 1970:673) 
188 § 1970:673 
189 § 1979:490 
190 § 1974:773 

(j fr 1973:1106) 
19 1 § 1 mom 1979:175 
191 § 2 mom 1979:175 
192 § 1980:956 
193 § 1979:175 
194 § 1971:399 
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2 § 

_! ~o~ 2). I denna lag förstås med 

!n~o~s!t~x~r!n51: taxering till kommunal inkomstskatt och till 

statlig inkomstskatt; 

föE_m~g~n~e!s!a~eE_i.!:!_Q: taxering till statliq förmöger.hetsrskatt; 

~l_!m~n_f~s!i_g,h~t.:!_t~;:~ri_n51: f;ådan taM:ring ;iv fastigi",c,t so111 en

ligt 1 kap 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall verk

ställas vart femte 2r; samt 

.§_äE_ s~ i_!d _ f~s!i51h~t.§_t~:·:~r ! n.'2_: 

sådan taxering av fastighet, 

som skall verkställas de år 

då allmän fastighetstaxering 

icke äger rum. 

s.0_r.:!_ki_l~ !_a~ti_g.b_e_!s_!:.a~e_!:i_!2g: 

sådan taxering av fastighet, 

som enligt 16 kap fastighets

taxeringsl~g_r::_n { 1979: 11 ?-21 

alJ.~än fastighetstaxering inte 

ägc-r rum. 

Inkomsttaxering och förmögenhetstaxering samt särskild fastig

hetstaxering innefattas under benämningen ~r_!is. !a~eE_i.!:!_g. 

Till den årliga taxeringen hänförs också vad som enligt 68 § 

skall antecknas i skattelängden i fråga om annat än inkomsttaxe

ring eller förmögenhetstaxering. 

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala 

skatterätten, om inte annat framgår av omständigheterna. 

~) Senaste lydelse 1979:1153 
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Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för varje skatt

skyldig införas i skattelängd. 

I skattelängden antecknas särskilt 

dels i avseende på statlig inkomstskatt inkomst av olika för

värvskällor med angivande tillika i fråga ·om skattskyldiga som 

avses i 9 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt huru

vida inkomsten utgör A-inkomst eller ~-inkomst, medgivet avdrag 

för underskott i förvärvskälla, sammanräknad nettoinkomst (summan 

av inkomsterna av olika förvärvskällor, minskad med avdrag för 

underskott), medgivna allmänna avdrog som inte avser underskott i 

förvärvskälla, taxerad och beskattningsbar inkomst, 

~e!s beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen (1958:295) om 

sjömansskatt och enligt 1 § 2 mom nämnda lag skattepliktig dag

penning samt det antal perioder om t~ctlio Jagar för vilka den 

skattskyldige har uppburit sådan inkomst under beskattningsåret, 

samt sjömansskattenämndens beslut om j.'3.mkning enligt 12 § 4 morn. 

lagen om sjömansskatt, 

~e!s i avseende på kommunal inkomstskatt taxerad och beskatt

ningsbar inkomst, 

dels beslut i övrigt, som avser förutsättning för avdrag en

ligt 48 § 2 och 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller för 

skattereduktion enligt 2 § 4 och 5 mom. uppbördslagen (1953:272), 

~e!s beslut, som avser förutsättning för skattereduktion enligt 

2 § lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer eller 

5 §lagen (1980:1047) om skattereduktion för aktieutdelning, 

~e!s beslut om avräkning av utländsk skatt eller tillämpning 

av progessionsbestämmelser enligt avtal för undvikande av dubbel

beska ttni ng, 

~e!s uppgift om skogsbruksvärde, varpå skogsvårdsavgift skall 

beräknas, 

dels skattepliktig och beskattningsbar förmögenhet, om skatt 

skall utgå enligt 11 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhets

skatt. 

3) Senaste lydelse 1980: 1050 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Uppgår den enligt lagen om statlig inkomstskatt beräknade taxe

rade inkomsten till minst 6 000 kronor för ensamstående och till 

sammanlagt minst 6 000 kronor för makar, som varit gifta vid in

gången av beskattningsåret och under detta,år levt tillsammans, 

skall den beräknade taxerade inkomsten införas, även om beskatt

ningsbar inkomst icke uppkommer. 

Skattelängden skall 1Jnder

skrivas av lokal. skattomyndig

het. Den skall därefter såvitt 

gäller den årliga taxeringen 

med undantag av särskild fas

tighetstaxering anses inne

fatta taxeringsnämndens be

slut. 

Skattelängden skall under

skrivas av lokal skattemyndig

het. Den skall därefter såvitt 

gäller den årliga taxeringen 

anses innefatta taxeringsnämn

dens beslut. 

D~n lokala skattem~ndi9heten 

f~1r, om j_nt:: <irsl:il:::J c.k:iJ ~.a--

lar för att länsrätten bör av

göra frågan, besluta om den 

ändring i taxeringen för inkomst 

och förmögenhet som föranleds 

av förvaltningsdomstols be-

slut om tillägg eller ändring 

i fastighetstaxering. Detsamma 

gäller också i det fall åtgärd 

enligt 28 kap. 12 § fastighets

taxer ingslagen ( 1979: 1152) har 

vidtagits eller beslut om rät-· 

telse har fattats enligt 20 kap. 

23 § eller 28 kaR 10 § samma lag. 

Myndigheten får även besluta 

om sådan ändring i den skatt

skyldiges m:0•kP.'.~ ta:-:cri.119 •'oc,·1 

föranleds av beslut enligt förs

ta stycket. 
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Nuvarande lydelse 

112 

Föreslagen lydelse 

Ändring enligt denna para

graf skall beslutas inom tre 

månader från den dag då be

slutet rörande fastighetstaxe

ringen meddelades eller åt

gärden vidtogs. 

Innebär ifrågasatt åtgärd 

enligt första eller andra 

styck~t höjning av taxering, 

skall den skattskyldige bere

das tillfälle yttra sig innan 

ändring beslutas, om hinder 

härför inte möter. 

Bc: .. :.lutas ändrin'] eller 

vägras ändring som den skatt

skyldige har yrkat, skall, om 

detta inte är uppenbart över

flödigt, beslutet inom två 

veckor tillställas den skatt

skyldige i den ordning som i 

69 § 4 mom. föreskrivs i fråga 

om underrättelse beträffande 

taxeringsnämnds beslut. 

Talan mot beslut i fråga om 

ändring enligt denna paragraf 

får inte föras särskilt. Talan 

mot taxeringen får även i den 

del beslutet avser föras hos 

länsrätten i den ordning som 

föreskrivs i 74, 76 och 100-

102 §§. 
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Nuvarande lydelse 

Har fastighets taxeringsvär

de legat till grund för in

komsttaxering eller förmögen

hetstaxering och sker genom 

beslut av regeringsrätten, kam

marrätt eller länsrätt sådan 

ändring beträffande fastig

hetstaxeringen att inkomst

taxeringen eller förmögenhets

taxeringen bör bestämmas till 

annat belopp än som skett, må 

besvär med yrkande om härav 

föranledd ändring i ta}_er ingen 

för inkomst eller förm<';genhet 

anföras av den skattskyldige, 

taxeringsintendent och, såvitt 

angår taxering till kommunal 

inkomstskatt, vederburande 

kommun. 

Besvären skola anföras av 

skattskyldig eller kommun inom 

sex månader och av taxerings

intendent inom åtta månader 

från den dag, då beslutet rö

rande fastighetstaxeringen med

delades. 

4) Senaste lydelse 1979:175. 

8 Riksdagen 1981182. 1 sam/. Nr 19 

113 

Föreslagen lydelse 

Hai fastighets taxeringsvär

de legat till grund för in

komsttaxering eller förmögen

hetstaxcr ing och sker genom 

besl.ut ~v regeringsrätteni kam

marrätt 0lJer länsrätt sådan 

ändring beträffande fastig

hetstaxeringen att inkomst

taxeringen eller förmögenhets

taxeringen bör bestämmas till 

annat belopp än som skett, må 

besvär ~ed yrkande om härav 

för i nk' i;nst eller förmögenhf't 

an'.> 1_- .·1 !C il v li < · n s V. a I_~: fC: kyld i' 1 e , 

taxeringsintendent och, såvitt 

angår taxering till kommunal 

inkomstskatt, vederbörande 

kommun. Detsamma gäller i det 

fall den lokala skattemyndig

heten har vidtagit sådan åt

gärd som avses i 28 kap. 12 § 

fastighetstaxeringslagen 

(1979:11S2) eller beslut om 

rättelse har fattats enligt 

20 ka~ 23 § eller 28 kap 10 §. 

samma la~~. 

Besvären skola -anföras av 

skattskyldig eller kommun 

inom sex månader och av taxe-

ringsin1.-Pnrk·nt incm .:'Hlu m.'i·-· 

nader från den daq, då be

slutet rörande fastighetstaxe· 

ringen Jlledd1..·· l ar1 ~~ s !._·:· l_~~~-- ,j_~c~ ö i 

2kn __ ':'f~!~ '.''-:!' 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Besvär enligt denna paragraf må ej företagas till avgörande, 

förrän laga kraftägande beslut rörande fastighetstaxeringen före

ligger. 

Dennd lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt 

uppgift på den har kommit från trycket i Svensk författningssam

ling och tillämpas första gången i fråga om årlig taxering 1982. 

Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om inkomst- och förmögen

hetstaxer ing 1981 och tidigare samt särskild fastighetstaxering 

1980 och tidigare. 
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} • Förslag till 

Lag om ändring i lilgen (1947:577) om statlig fcirmögenhetsskatt 

Häriqenom förc;:o;krivs citl 4 ~ L;.::cn (1947:S7'7) om sL.-1tli'J 

förmöqenhetsskiltt skall ha nedan angivna ~ydelse. 

Nu va rand_~ __ !yd~lse 

Fastighet tas upp till 

taxeringsvärdet vid beskatt

ningsårets utgång. var sådan~ 

värde inte åsatt då eller har 

det under beskattningsåret in

träffat omständighet, som kan 

for anle_c~;'J ä nd r Lid __ y_d. r dl">:._!: ~-~13_ 

under taxeringsperloden, tas 

fastigheten urp till det taxe

ringsvärde, som åsätts för 

taxeringsåret. Finns det så

dana tillbehör till fastighe

ten, som avses i 2 kap. 3 § 

jordabalken, skall dessa tas 

upp särskilt. Bestämmelserna 

i tredje stycket om värdesätt

ning av lös egendom tillämpas 

vid värderingen. 

1) Senctste l}delse 1980: 1055, 

J0 ~~s_l.cici ~.!._1 ___ Jyde 1 ~-;-~ 

Fastighet tas upp till 

taxeringsvärdet året näst 

föI_~_ tax er ing_~året. Har fas

tighets taxeringsvärde sänkts 

vid särskild fastighetstaxe

ring _på _9_I__l!__f"'!_d av skog 2-'!!.::ve r ~- -

.!:!_·'. '1'J_ 'c':~~'.•:.~ __ t_:i_l0~;cr_l:__?~~i .i:.~ ~·_l)_<;:~
!.~__l-~_J ö lj~_!'~ ':_ ~15~ svår d '!. ~ .. ~~· _k_ e>_<p;-

b r_ :_!~<~r ... \'._i~ l~~-C:.!:l_~ löd_c.: --~~~-1_'.J ___ i ~i_n'.· . 

förlig händelse skall fastig

heten tas upp till det taxe

ringsvärde, som åsätts för taxe

rings~re~. Finns det sådana 

tillbehör till fastigheten, 

som avses i 2 kap. 3 § jorda

balken, skall dessa tas upp 

särskilt. Bestämmelserna i 

tredje stycket om värdesätt

ning av lös egendom tillämpas 

vid värderingen. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Tomträtt eller vattenfallsrätt skall tas upp till det värde, 

som rättigheten med hänsyn till villkor och återstående tid för 

upplåtelsen kan anses ha betingat vid en·försäljning under nor

mala förhJllanden. 

Lös egendom, som är avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk 

med binäringar, i skogsbruk eller i rörelse, skall värdesättas 

i enlighet med vedertaget af färsbruk inom det slag av verksamhet, 

som egendomen är nedlagd i. 

Fordran, som löper med ränta, skall, om den inte är tillgång i 

rörelse, tas upp till sitt kapitalbelopp med tillägg för förfallen 

ränta. 

Fordran, som inte är förfallen och på vilken ränta inte skalL 

beräknas för tiden före förfallodagen, uppskattas till belopp som 

utgör dess värde enligt vid denna lag fogad tabell I. Osäker ford

ran tas upp till det belopp, varmed den kan beräknas inflyta. Vär

delös fordran tas inte upp. 

Värdepapper, som noteras på inländsk eller utländsk börs eller 

är föremål för liknande notering, uppskattas till det noterade 

värdet, eller, om detta inte motsvarar vad som skulle kunna på

räknas vid försäljning under normala förhållanden, till det pris 

som skulle ha kunnat påräknas vid en sådan försäljning. Sådana värde

papper, som i övrigt omsätts på kapitalmarknaden eller vars vär-

de inte skall beräknas med ledning av bestämmelserna i punkt 2 av 

anvisningarna till 3 och 4 §§, uppskattas enligt den nyss angiv-

na grunden. 

Annan ränta, avkomst eller förmån, som utgår för obegränsad 

tid och inte utgör frälseränta, uppskattas till tjugo gånger det 

belopp som den har uppgått till under beskattningsåret. 

Kapitalvärdet av ränta, avkomst, eller förmån, som utgår på 

livstid eller viss tid, uppskattas efter det belopp som rättig

heten har motsvarat under beskattningsåret och enligt de vid 

dPnna lag fogade tabellerna II och 1II. 

Rättighet, som inte är bestämd att utgå under någons livs-
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tid men ändå är av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning 

av tabell III, som om den skulle ha utgått för den berättigades 

livstid, dock högst till tio g!ingcr det värde, som rättigheten 

senast har motsvarat för helt år. 

Är rättighet beroende av längden av flera personers liv på så 

sätt, att rättigheten upphör vid den först avlidnes död, bestäms 

rättighetens kapitalbelopp efter den 5ldstes lcvnadsålder. Är rät

tigheten däremot oförändrad till den sist avlidnes död, beräknas 

värdet efter den yngstes ålder. 

Andel i ekonomisk förening, vars behållna tillgångar vid lik

vidation endast delvis skall skiftas mellan medlemmarna, skall 

tas upp till ett värde motsvarande den del av föreningens för

mögenhet som skulle ha fallit på andelen om föreningen hade trätt 

i likvidation. 

Andel i bostadsförening eller .bostadsaktiebolag tas upp til.l 

ett värde som motsvarar medlemmens ~ller delägarens andel i före

ningens ell~r bolagets behållna förmögenhet beräknad med utångs

punkt i det taxcringsv~rde som gälle~ för föreningens eller bo

lagets fastighet vid beskattningsårets utgång och med hänsyn till 

föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder enligt 

bokslutet för det senaste räkenskapsår som avslutats före den 

juli under beskattningsåret. 

Övrig lös egendom tas upp till det värde, som den kan anses 

ha betingat vid försäljning under normala förhållanden. 

Beträffande tillgångar i jordbruk med binäringar, skogsbruk 

och rörelse gäller vidare särskilda bestämmelser i punkt 2 av 

anvisningarna till 3 och 4 §§. 

(Se vidare anvisningarn2.} 

Denn~ lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt 

uppgift på den har kommit från trycket i Svensk författnings

samling och tillämpas första gången i fråga om förmögenhetstaxe

ring 1982. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om förmögen

hetstaxering 1981 och tidigare. 
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Rilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Särskild 
fastighetstaxering (Ds B 1981:5) 

1 Inledning 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern, 

domstolsverket. Svea hovrätt, kammarrätten i Göteborg. liinsrätterna i 

Stockholms. Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Väster

bottens län, centralnämnden för fastighctsdata (CFD). statistiska centralby

rån (SCB), statskontoret, byggnadsstyrelsen, riksrevisionsverket ( RRV), 

riksskatteverket (RSV), lantbruksstyrelsen (LBS), skogsstyrelsen. Sveriges 

lantbruksuniversitet, bostadsstyrelsen. statens institut för byggnadsforsk

ning (SIB), statens lantmäteriverk (LMV), statens industriverk (SIND). 

statens vattenfallsverk, domänverket, länsstyrelserna i Stockholms, Öster

götlands, Gotlands, Malmöhus. J lallands, Göteborgs och Bohus, Skara

borgs, Kopparbergs. Gävleborgs. Jämtlands samt Västerbottens län, de 

lokala skattemyndigheterna i Stockholms, Norrtälje, Växjö. Ängelholms. 

Mölndals, Örebro, Mora samt Östersunds fögderier. delegationen för 

företagens uppgiftslämnande ( DEFU), Fideikommissaricrnas intresseorga

nisation, Föreningen Sveriges fögderitjänstemän (FSF). HSB:s riksförbund, 

Landsorganisationcn i Sverige (LO), Landstingsförbunclet. Lantbrukarnas 

riksförbund (LRF), Svensk industriförening, Svenska arbetsgivareförening
en (SAF), Svenska kommunförbundet, Svenska kraftverksföreningen, 

Sveriges advokatsamfund, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO). 

Sveriges fastighetsägarcförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion - Familjeföretagen (SHIO-Familjeförctagen), Sveriges industriförbuncl 

(Industriförbundet), Sveriges skogsägareförcningars riksförbund, Sveriges 

villaägareförbund, Taxcringsnämndsordförandcnas riksförbund (TOR) och 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO). 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har bifogat yttrande från den lokala 

skattemyndigheten i Linköpings fögderi. Länsstyrelsen i Malmöhus liin har 

bifogat yttranden från de lokala skattemyndigheterna i Helsingborgs och 

Lunds fögderier. Länsstyrelsen i Västerbottens Hin har bifogat yttranden från 

de lokala skattemyndigheterna i Lycksele. Skellefteå. Umeå och Vilhelmina 

fögderier. 
Länsstyrelsen i Stockholms län hänvisar förutom till ett eget svar även till 

de synpunkter som lämnats av den lokala skattemyndigheten i Stockholms 

fögderi. LRF har som sitt yttrande ingett ett inom Lantbrukarnas skatte

delegation upprättat utlåtande. Fidcikommissariernas intresseorganisation 

och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund ansluter sig till detta 

utlåtande. 
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SAF och Industriförbundet har ingett ett gemensamt svar. 

De sifferbeteckningar som anges efter olika rubriker i den följande 
sammanställningen syftar på motsvarande avsnitt i betänkandet. 

2 Ny taxering (4) 

Kommittens förslag att ändra rubriken till 16 kap. från "Särskild 

fastighetstaxering" till "Taxering under den löpande taxeringsperioden" 

kritiseras av några remissinstanser, däribland länsstyrelserna i Östergötlands, 

Göteborgs och Bol111s samt Skaraborgs län och den lokala skattemyndigheten 

i Mölndals fögderi. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän anför därvid att 

uttrycket "Siirskild fastighetstaxering" är väl inarbetat och enkelt att 

använda som motsats till allmän fastighetstaxering och därför bör behål

las. 

2.1 Nytaxcringsgrunderna (4.1.2 och 4.2.2) 

Ett par remissinstanser föreslår några nya grunder för ny taxering förutom 

dem som kommitten diskuterar. 

SAF och Industriförbundet menar att ny taxering även bör kunna ske i 

andra fall av betydande värdeförändring än dem som kommitten föreslår. De 

anser att behovet av nytaxeringsmöjligheter hör bedömas mot bakgrund av 

storleken av de ändringar i skattebördan som föranleds av en ändring i en 

fastighets värde. De anför bl. a. följande. 

Införandet av en möjlighet till ny taxering i alla fall där en värdenedgång av 
en fastighet - den må vara föranledd av myndigheters åtgärder eller andra 
omständigheter - bör i väsentlig grad påverka fastighetsägarens inkomst -
eller förmögenhctsbeskattning kan rimligen inte nämnvärt öka arbetsbördan 
vid den särskilda fastighetstaxeringen. Antalet fall är sannolikt begränsat och 
relativt höga beloppspiirrar kan tillämpas. Vi anser därför att frågan om att 
införa en sådan mera generell nytaxeringsregel bör göras till föremål för mera 
ingående och sakliga överväganden än som hittills skett. 

SABO anser att väsentligt iindrade förutsättningar för fastighetsförvalt

ning borde ingå som en av anledningarna till ny taxering. SABO hänvisar 

därvid till de övergripande och för fastighetsägarna helt opåverkbara 

strukturella förändringar som ständigt sker i samhället. 

2.1. J Ny- eller ombildning av taxeringsenhet ( 4.2 .2.1) 

Denna nytaxeringsgrund berörs av enbart ett par remissinstanser. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län diskuterar ett uttalande av kommitten om 

tidpunkten för nytaxering efter det att fastighetsbildningsförrättning ägt 

rum. Länsstyrelsen anför diirvid. 
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I avsnitt 4.2.2.1 i betänkandet "ändrad indelning i taxeringsenheter" anser 
kommitten att ändrad fastighctsindelning bör utlösa ny taxering först då 
fastighctsbildningsförrättningen registrerats och inte redan då förrättningen 
vunnit laga kraft. Länsstyrelsen delar denna uppfattning när det gäller 
avstyckningar och liknande förrättningar. Däremot bör vid fastighetsrcgle
ring nytaxering ske redan i samband med tillträdet av den erhallna marken 
om fastighetsbildningsmyndighcten har medgivit att tillträde får ske utan 
hinder av att fastighctsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (förtida 
tillträde enligt 5 kapitlet 30 a § fastighetsbildningslagen). 

Vidare bör nytaxering ske vid den tillträdestidpunkt som skriftligt avtalats 
mellan berörda parter. i synnerhet vid de överenskommelser om fastighets
reglering som lantbruksnämnden träffar. Därmed uppnås överensstämmelse 
med kommunalskattelagens bestämmdser om skogsavdrag (punkt 7 i 3 
stycket tredje meningen av anvisningarna till 22 *l· 

2.1.2 Ändrad heskaffenhet (4.2.2.3) 

Vad först beträffar den föreslagna lagtexten anser länsrätten i Västerbot

tens län att det bör anges att den bcskaffenhetsändring som avses hänför sig 

till enhetens fysiska egenskaper. 

2.1.2.1 Ändrade bebyggelseförhallanden 

Ändringar i bebyggelsen som innebar att en tidigare obebyggd taxcrings

enhet bebyggts eller att bebyggelsen på en förut bebyggd taxeringsenhet 

rivits. brunnit ned eller förts bort kunde enligt nytaxeringsbcstämmelserna i 

KL åberopas som grund för ny taxering oavsett värdeändringens storlek. 

Man bortsåg dock alltid från mindre byggnader utan påtagligt värde. 

Kommittens förslag går ut på att denna nytaxeringsgrund skall gälla med 

samma beloppsspärrar som tillämpas i övriga fall av ändringar i taxcrings

enhets fysiska beskaffenhet. 
Detta förslag kritiseras av en del rcmissinstanser. som menar att nyss 

nämnda ändringar i bebyggelsen även fortsättningsvis bör föranleda ny 

taxering oavsett värdeändringens storlek. Bland dem som uttalar sig härför 

finns kammarrätten i Göteborg. länsrätten i Östergötlands län, RSV, 

länsstyrelserna i Gotlands, Skaraborgs och Kopparbergs län samt LRF. 

Kammarrätten i Göteborg anför bl. a. följande i denna fråga. 

Kommitten har inte närmare utvecklat vilka följder förslaget i denna del 
har. 

Enligt 7 kap. 16 § fastighetstaxeringslagen skall det inte bestämmas något 
värde för ett byggnadsbestånd på en taxeringsenhct, om det sammanlagda 
byggnadsvärdet inte skulle uppgå till JO 000 kr. Motsvarande lägsta värde vid 
den ~ärskilda fastighetstaxeringen kommer. om kommittens förslag följs. att 
bli 25 000 kr. för en nybebyggd fastighet. eftersom det är det lägsta värde som 
skall utlösa en nytaxcring. Kammarrätten anser att kommittens förslag har 
vissa praktiska fördelar men för den enskilde fastighetsägaren kan det 
framstå som anmärkningsvärt att taxeringsvärdet inte skall sänkas, när en 
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byggnad rivs eller brinner ned och byggnaden har ett taxerat byggnadsviirde 
som understiger 25 000 kr. lian fär annars skatta för ett garantibelopp som 
avser en byggnad vilken inte längre finns. 

Detsamma gäller förmögenhetstaxeringen. Det kan inte innebära nägon 
större arbetsbelastning att avföra ett hyggnadsviirde för en taxeringsenhct 
som består av en småhusfastighet. Kammarriittcn ifrågasiitter diirför om det 
inte i dessa fall finns anledning att tillåta nytaxering även om värdeför
ändringen är mindre än 25 (JOO kr. 

Även liinsriillen i Stockholms liin ställer sig tveksam till förslaget om 

beloppsspärrar i detta fall. Domstol.1·1·erke1 anser att förslaget kan ifn'tgasiittas 

ur rättvisesynpunkt även om det är ägnat att leda till färre mål i de allmföma 

förvaltningsdomstolarna. 

2.1.2.2 Taxering av byggnad under uppförande 

Ett par remissinstanser tar upp frågan om taxering av byggnad som ännu 

inte färdigställts när allmän fastighetstaxering genomfördes. Länsriillen i 

Gö1eborgs och Bohuslän föreslår därvid att man inför en bestämmelse om att 

taxeringsvärde, som åsatts under pågående byggnation, fortlöpande far 

ändras vid särskilda fastighetstaxeringar till dess byggnaden är klar. Även 

TOR berör denna fråga och menar, att när en fastighet har taxerats som 

varande "under byggnad" biir det finnas möjlighet att föranstalta om ny 

taxering då byggnaden i allt viiscntligt har färdigstiillts. 

2.1.2.3 Spärreglcr, m.m. 

De flesta remissinstanserna godtar eller lämnar utan erinran förslaget att 

ny taxering på grund av ändrad beskaffenhet endast ska ske om värdeiind

ringen uppgår till minst en femtedel av taxeringsviirdet, dock minst 25 OUO kr. 

Länsslyrelsen i Gävleborgs län anser dock att minimigriinsen bör höjas till 

50 000 kr. RRV berör ockst1 minimiregeln och liimnar diirvid förslag som 

bl. a. går ut på att den hör höjas. 

SAF och Industriförbundet anser att femtcdclsregeln vid iindrade bebyg

gelseförhållanden hör anknytas till delvärdena mark och byggnad alternativt 

att nuvarande regler bör kompletteras med en regel som anknyter enbart till 

byggnadsvärdet. Eftersom markvärdena ofta iir relativt mycket höga 

föreligger det enligt SAF och Industriförbundet annars uppenbar risk för att 

ett taxeringsvärde inte kan ändras även om värdet av byggnadsbesti\ndet 

radikalt förändrats. 

LRFföreslår att femtcdclsregeln även skall giilla speciellt för skogsbruks

värdet och att således all beskaffenhetsförändring avseende skog skall 

föranleda ny taxering om föriindringen medfört att det taxerade skogsbruks

värdet minskat i värde med en femtedel. dock minst 25 000 kr. 

Förslaget att införa en särskild absolut beloppsspiirr för smähus behandlas 

av några remissinstanscr. 
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Lä11srä11e11 i Östergötlands län och länsstyrelsen i Kopparhergs län päpekar 

att den föreslagna lagtexten utformats på ett sådant sätt att byggnad på ofri 

grund undantagits från ti!Himpningsomrädet. De menar att bestämmelsen 

bör giilla även sädana byggnader. 

Ä andra sidan anser länsstyrelserna i Skaraborgs och Giil'!eborgs län att 

denna särskilda beloppsregel är helt onödig, eftersom den endast berör ett 

fåtal småhus med taxeringsvärden som överstiger 500 000 kr. 

lkloppsspiirrens storlek diskuteras av RRV, liinsstyrelserna i Stockholms, 

Göteborgs och Bohus samt Östergötlands liin och den lokala skattemyndig

heten i Mölndals fögderi. Länsstyrelsen i Stockholms län vill sänka gränsen 

till 60 000 kr. medan Hinsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän och den lokala 

skattemyndigheten i Mölndals fögderi anser att gränsen bör sättas vid 50 000 

kr. 

LRF anser att en absolut beloppsregel skall giilla även beträffande 

värdeföriindringar om 100 000 kr. som hänför sig till skogsvärdet. 

Bland övriga synpunkter kan niimnas att kammarriillen i Göteborg 

ifrågasätter om inte nytaxering bör ske iiven i de fall da förändringen leder till 

att ett dclviirdc helt skall utgå och då taxeringsvärdet skall sänkas med i vart 

fall en miljon kr. 

S1·enska kraftverksföreningen anser att man vid enmiljonregeln bör utgå 

från beskaffenhetsförändringens storlek i stället för storleken av de 

kostnader som lagts ned. 

2. J .2.4 Reparations- och underhftllsarheten 

N?1gra remissinstanscr diskuterar kommittens åsikt att reparations- och 

undcrhtillsarheten bör fii effekt vid nytaxeringsprövningen endast beträffan

de fastighet vilkens taxeringsvärde tidigare nedjusterats för säreget förhål

lande. 

Länsstyrelserna i Skaraborgs och Kopparbergs län anser därvid att sådana 

arbeten alltid bör beaktas vid ny taxering. Å andra sidan anser länsstyrelsen i 

Göteborgs och Bohus län med hiinvisning till kontrollsvärigheterna att 

reparations- och underhållsarbeten inte alls skall inverka på nytaxerings

prövningcn, om inte dessa arbeten utförts i samband med om- eller 

tillbyggnad. 

Kontrollsvårigheterna framhålls även av länsstyrelsen i Gävleborgs län, 

som anser att det hör införas skyldighet för småhusägare att vid inkomst

taxeringen uppge på fastighctsbilagan hur mycket som nedlagts pä repara

tion. ny-, om- och tillbyggnad. 
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2.1.3 Planändring. m. m. (·L!.2.4) 

Denna nytaxeringsgrund berörs av endast ett par remissinstanser. Härvid 

är det framför allt spiirreglcrnas utformning samt frågan om fakultativ 

tilliimpning som behandlas. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att samma spärrregler bör gälla vid 

denna nytaxeringsgrund som niir nytaxering sker pii grund av iindringar i 

taxeringsenhcts fysiska beskaffenhet. dvs. förutom fcmtedelsregeln och 

minimispärrregeln även småhusregeln och cnmiljonregcln. 

Sl'enska krafi1whföreningen vill ockst1 införa en bestiimmclsc liknande 

enmiljonregeln här. Föreningen menar därvid att viirdeändringar som leder 

till att taxeringsviirclet skall ändras med minst en miljon kr. alltid bör 

föranleda nytaxering. En sådan komplettering iir enligt föreningen betydel

sefull särskilt vid taxering av stora enheter, t. ex. kiirnkraftvcrk. 

TOR ·vill komplettera bcloppsspiirrarna med en siirskild sn11lhusregel 

motsvarande den som föreslagits vid förändringar i enhets fysiska beskaf

fenhet. 

Vidare anser liinsstyn:lsen i Östergötlands län att den del av bestämmelsen 

som giiller nytaxering p:1 grund av att anslutningsavgift eller gatukostnacls

biclrag betalats nu blir inaktuell på grund av minimispärregeln. Liinsstyrclsen 

ifrågasätter därför om den inte kan utga eller anses omfattas av nytaxerings

grunclen om fysiska beskaffcnhctsiinclringar. 

Nägra remissinstanser (RSV, länsstyrelserna i Östergötlands och Göte

borgs och Bohuslän samt TOR) anser att officialprövning bör giilla även vid 

denna nytaxeringsgruncl. RSV anför följande hiirom. 

Enligt RSV kan av såväl principiella som riittviscskiil ifrågasättas om inte 
nytaxeringsgrunden bör vara obligatorisk i sin helhet. 

Ett fakultativt förfarande innebär att myndigheterna fdmhiinder sig 
möjligheten att avgöra om nytaxering iir motiverad eller inte. Detta leder 
ofrirnkomligen till ojiimnheter i tilliimpningen av reglerna. Det kan av 
naturliga skäl antas att ärenden om nytaxering p{1 grund av planiindring 
aktualiseras av sökanden främst då en ändring kan förväntas medföra 
fördelar för honom. Även om antalet fall där nytaxeringsgrunden blir aktuell 
iir relativt fä och elen ekonomiska betydelsen för det allmänna är ringa 
framst<'ir en obligatorisk tilliimpning mest liimpad. 

De praktiska förutsättningarna för att fi'tnga upp fall som kan bli föremål 
för nytaxering finns redan genom den uppföljning av planiindringar som kan 
göras i samarbete med lantmiiteriverket. 

Liinsstyre/s('n i Kopparhergs liin anser att den föreslagna obligatoriska 

tillämpningen bör utvidgas till att gälla iiven viirdeiindringar som understiger 

100 000 kr.. niir de inncbiir att taxeringsviirdet bör siinkas. 

Bestämmelsens tillämpningsomri1dc berörs av SINO, som diirvicl anför. 

Planiindring som grund för nytaxering kan inncbiira förh{1llandevis 
obetydliga förändringar i rätten att bruka fastigheten. Det bör observeras att 
saclana förändringar kan vara små för den enskilde men sammantaget ändå 
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vara av viisentlig bL'tydelse till följd av antalet objekt som berörs. Till de 
planer som kan utlösa en nytaxering bör räknas även energirelaterade planer 
vare sig de avsa energiförsörjning eller {1tgärder som syftar till bättre 
utnyttjande av energi. Detta i synnerhet om dessa kopplas till i lag reglerade 
iitgiircler eller inskriinkningar som till exempel viirmedistributionsskyldighet 
eller riitl att vägra leverans av visst energislag. 

2.1. 4 Riirelscnedliiggning 

Liksom beträffande elen niirmast föregäende nytaxeringsgrunden anser en 

del remissinstanser alt det fakultativa förfarandet biir ersiitlas med official

prörning. 

RSV anför följande i denna fråga. 

RSY anser att även denna nytaxeringsgrund skulle kunna ges en 
obligatorisk form. Nagra påtagligt negativa konsekvenser bör detta inte 
innebiira eftersom nytaxcring av detta skäl iindock alltid torde aktualiseras av 
fastighetsägaren. Vinsten skulle - om nytaxering pt1 grund av planändring 
blir obligatorisk - vara att samtliga nytaxcringsgrunder blir obligatoriska. 
Detta bör ur förenklingssynpunkt vara en fördel. Näg:ra piitagliga nackdelar 
ur praktisk eller organisatorisk synpunkt bör inte uppkomma. 

S,-1 F och /11d11striförh1111dct tar upp spiirregeln och anser att den bör knytas 

till delvärdena mark och byggnad. 

2.1.5 Atgiirda rid ny taxering 

Förslaget att införa en ny bestiimmelsc om vilka taxeringsåtgiirdcr som bör 

vidtas vid ny taxering har genomgäende bemötts positivt. f/SB anser dock alt 

man inte biir begränsa rätten att ompröva indelningen i taxeringsenheter till 

att avse endast fall dö nytaxering sker p~1 grund av ny- eller ombildning. 

I övrigt framhålls att lagtexten fött en mera kategorisk utformning än vad 

som följer av motiven till bestämmelsen. Detta påpekas av domsto/.1Terket, 
kammarriillen i Görchorg. liinsriillema i ,11;/afmöhus och ÖsterRötlands liin 

samt liinssryrelsen i Västcr/7011ens liin. 

3 Taxeringsorganisationen (5) 

I detta avsnitt av betänkandet iir det friimst de frttgor som rör 

distriktsindclningen. tjänstemannagranskning av deklarationer samt beho

vet av sakkunnigt bitriidc i niimnderna som tas upp av rernissinstanserna. 

3.1 Distriktsindclning (5.3.2) 

De flesta rcmissinstanserna stiiller sig i princip positiva till förslaget att 

indela taxeringsdistrikten vid den siirskilda fastighetstaxeringen efter geo

grafiska grunder i stiillct för som vid den allmiinna fastighetstaxeringen efter 
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fastighetskatcgori (hl. a. hi11sstyrclsa11a i Stockholms, Östcrgt'itlwuls, Mal-

111öhus och Skaraborgs lii11 samt de lokala skat1e111y11dighctcma i Norrtälje. 

Helsingborgs. Lu11ds. A11gelho/111s och {Jsters1111t!s f1'gt!crier. Samtidigt 

framhåller dock flera av dem att en viss kategoriindelning också bör fä 
förekomma. För en s{1dan komplettering till den geografiska indelningen 

uttalar sig liinsstyrelsema i Stockhvbns. Jiimtla11ds och Västcrhollem lii11, 

lokala skatlemynt!ighetcn i Norrtälje fiigdcri samt 1-SF. 

Liinsstyrelse11 i Stockho/111s liin anser därvid att industri- och specialfastig

heter inom Stockholms Hin bör sammanföras till katcgoriniimnd. Lokala 

skattemyndigheten i Norrtiiljc fiigt!cri anser att kategoridistrikt av likformig

hetsskäl bör inriittas för vissa regioner med stor andel fastigheter av viss typ, 

t. ex. jordhruksfastighet. 

Behovet av uthildning av taxeringsniimndsordfiirandena för att de skall 

klara värderingen av samtliga fastighetskategorier framhålls av nt1gra 

rcmissinstanser, däribland lokala ska1temy11dighete11 i Ä11gelholms fögderi . . 
Länsstyrelsen i Öserg1'tlands län framhåller att distrikten inte bör hli för 

stora. 

RSV anser att det av administrativa skäl hör anges i lagen att distrikt inte 

får omfatta del av församling utan alltid hela församlingar. 

Förslaget om geografisk distriktsindelning avstyrks helt av liinsstyrclse11 i 
Götehorg1· och Bohus liin och av lokala ska11c111yndighete11 i Mölndal. 

Även lokala sk11t1emyndighetm i Umeå fögderi menar att man bör ha 

samma kategoriindelning vid den siirskilda fastighetstaxeringen som vid den 

allmänna fastighetstaxeringen. 

3.2 Tjänstemannagranskning ( 5.3. 7) 

Den dominerande reaktioncn pä förslaget att tjiinstemiin frtm lokal 

skattemyndighet och länsstyrelse skall medverka i granskningsarhetct iir att 

detta förutsiitter att myndigheterna tilldelas siirskilda resurser för änclamalct. 

Detta framhålls framför allt av flera av de myndigheter som iir herörda av 

förslaget (bl. a. liinsstyrelsema i Stockho/111s, Östergötlands. Göteborgs och 

Bo/111s, Skaral1orgs, Jämtlands och Västerbottens liin. de lokala skattemyn

digheterna i Stockho/111s. Link1'pings. Helsingborgs, Lunds. Ängelholms, 

Afölndals, Mora, Östersunds, Skellefteå, Umeå och Vilhelmina fögderier). 

Även FSF och TOR understryker vikten av att kravet på resursförstärkning 

tillgodoses. Några av de nyssnämnda myndigheterna iir helt negativa till 

förslaget under hänvisning till att resurser saknas. De flesta av dem iir dock 

positivt inställda under förutsättning att resursfrågan löses. En del remiss

instanscr (lokala skattemyndigheten i Östersunds fögderi och rsr) pi1pekar 

att de heräkningar om myndigheternas personaltillgäng som kommitten 

hänvisar till är föråldrade. FSF anför hiirvid följande. 

Föreningen delar kommittens uppfattning att de lokala skattemyndighe-
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tema hör utföra granskning av fastighetsdcklarationer pi\ samma siitt som 
sker vid inkomsttaxeringen. Det måste emellertid med kraft understrykas att 
detta inte kan ske med mindre iin att siirskilda resurser härför tillförs 
myndigheterna. Den övertalighet av personal som kommitten nämner om 
existerar inte i praktiken. Tvärtom rader på de flesta hi11l hrist på personal. 
siirskilt dii på handläggarnivii. Detta beror friimst pil att myndigheternas 
hcmanning iir grundad pi1 de beriikningar som gjordes i den av kommitten 
niimnda delrapporten 1978: I inom RS-prnjcktct. Dessa beriikningar har 
skett med utg{mgspunkt frfm förhi'tllandena under är 1977. Sedan dess har 
emellertid bt1de iirendemiingder och arbetsuppgifter ökat och dessutom blivit 
alltmer komplicerade och svärbearbetade. Det ma ocksä framhf1llas att de 
rationaliseringsvinstcr genom bl. a. iikad anviindning av ADB-teknik man 
riiknade med i rapporten till stora delar ännu inte åstadkommits. Hos de 
myndigheter diir övertalighet fanns. friimst de allra största. har nedskiirning
ar till bemanning enligt plan i stort sett redan genomförts om man beaktar de 
iivcrgångsvisa bemanningsomradena som finns kvar s;l liingc fritidstaxering
en best{1r. De lokala skattemyndigheternas arbetssituation iir således i 
nuHigct si\dan att något utrymme inte finns för andra arbetsuppgifter iin de 
som oundgiingligen är nödvändiga för att verksamheten skall kunna bedrivas 
utan alltför allvarliga störningar. Enligt föreningens mening bör särskilda 
tjänster tillskapas för granskning av fastighetsdcklarationer. 

3.3 Sakkunniga eller konsulenter vid särskild fastighetstaxering (5.3.10) 

Vid den allmiinna fastighetstaxeringen bitriids fastighetstaxeringsniimn

dcrna av konsulenter vid granskningen av deklarationer som rör mer 

sdrviirderade fastigheter. Kommitten anser att behovet av kvalificerat 

bitriidc inte är lika stort vid den särskilda fastighetstaxeringen och föreslår att 

nämnderna här vid hehov i stiillet skall kunna bitriidas av siirskild sakkunnig 

som utses av skattechefen. 

Förslaget kritiseras av en del remissinstanser ( RSV, liinsstyrelsema i 

Göteborg och Bolzus samt Skaraborgs /iin ). som menar att en ordning med 

konsulenter i"ir att föredra framför möjligheterna att förordna sakkunniga. 

Uinsstyrelsen i Götchorgs och Bohus Hin anför diirvid följande. 

Länsstyrelsen delar inte kommittens synpunkter i denna del. Ordföran
dena vid siirskild fastighetstaxering rekryteras ofta bland de -personer som 
varit ordförande vid den allmiinna fastighetstaxeringen. Manga av dessa 
utgör tjänstemiin vid olika förvaltningar och företag. En viktig funktion för 
ordförandena är att kunna administrera de stora taxeringsnämnder som det 
är fr[1ga om. 

Konsulenterna från den allmänna fastighetstaxeringen iir specialiserade 
eftersom de enbart taxerat vissa typer av fastigheter. De iir dessutom fö till 
antalet och diirför otillräckliga. 

Vare sig förutvarande ordförande eller konsulenter rekryteras som 
ordförande vid siirskild fastighetstaxering m~lste relativt omfattande utbild
ning anordnas. Trots detta torde behov finnas av konsulenter alternativt 
sakkunniga betriiffande taxeringen av vissa fastighetstyper såsom vattenfall, 
tiikter. större inclustrianliiggningar. vissa affärsfastigheter. skog m. m. 

Uinsstyrclscn motsätter sig diirför kornmittens förslag om att sakkunniga 
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skall biträda nämnderna vid särskild fastighetstaxering. Länsstyrelsen anser 
att systemet med konsulenter för olika slag av fastighetstyper fungerat väl 
och därför bör dessa specialkunskaper och erfarenheter iiven tillvaratas vid 
särskild fastighetstaxering. 

Länsstyrelsen i Gotlands län anser att systemet med konsulenter för 

taxering av t. ex. åker, skog, industri och täkt bör finnas även vid siirskild 

fastighetstaxering. 

Länsstyrelsen i Östergötlands liin framhäller att behovet av sakkunniga kan 

bli större än kommitten räknat med med hänsyn till att distriktsindelningen 

föreslås bli geografisk och således alla kategorier av fastigheter skall taxeras i 

varje taxeringsdistrikt. 

4 Deklarationsskyldighet, m. m. (6) 

4.1 Deklarationsskyldighet för fastighetsägaren ( 6.3.3) 

Kommittens förslag innebär hl. a. att skyldighet att lämna fastighetsde

klaration vid den särskilda fastighetstaxeringen inträder först sedan fastig

hetsägaren anmanats härom. Fastighetsägare får dock lämna deklaration 

även om han inte blivit anmanad. Deklarationen skall i sä fall lämnas senast 

den 15 februari. Nämnden skall dock ha rätt att pröva taxeringen även i de 

fall då deklarationen kommit in efter denna tidpunkt. Kommitten anser att 

nämnden i de fallen själv bör fa bestämma om den skall pröva taxering

en. 

Det sistnämnda förslaget avstyrks av domstvl.1·1·erket och kammarrätten i 

Göteborg. Kammarriitten anför diirvid följande. 

Den föreslagna bestämmelsen kan få till följd att fastighetsägarna väntar 
med att lämna in deklarationerna senare under året. Framför allt kan man 
befara detta. när det gäller ägare av fritidshus som kanske inte har tillgång till 
alla uppgifter om huset under vintern. Om nämnden inte hinner pröva alla 
fastighetsdeklarationer innan taxeringsarbetet skall vara avslutat, måste 
dessa deklarationer lämnas till liinsrätten som skulle fa en ökad arbetsbe
lastning. Detta för anses vara en direkt oliimplig effekt av bestämmelsen. 

Å andra sidan menar nf\gra remissinstanser att det hör föreligga uttrycklig 

skyldighet för fastighetstaxeringsniimnderna att pröva iivcn de deklarationer 

som kommit in efter den 15 februari. Länsriitten i Afalmölws län och 

länsstyrelsen i Skaraborgs län anser att sa bör vara fallet under förutsiittning 

att deklarationerna inkommit i sådan tid före taxeringsarbetets avslutande 

att en prövning är praktiskt möjlig. Länsstyrelsen i Stockholms län menar att 

den senaste tidpunkten för inUimnande av deklaration hiirvidlag är den 31 

maj. Liimriitten i Östergötland.i· län är oeksii kritisk till kommittens 

utformning av ifrägavarande hestiimmclse. 



Prop. 1981/82:19 128 

4.2 Tidsplan, tidsfrister, m. m. 

Kommittens förslag vad betriiffar de olika tidpunkter och tidsfrister. som 

iir aktuella i detta avsnitt (bl. a. inliimnande av deklaration. anmaningsfrist). 

Himnas i stort sett utan inviindningar av remissinstanserna. Nagra av dem har 

dock synpunkter i fragan. 

Lokala skattcmvndigheten i Vilhelmina fögdai menar att det förhållandet 

att arbetet med den siirskilda fastighetstaxeringen helt sammanfaller med 

arbetet riirande inkomsttaxeringen innebär en ökad belastning under en 

redan tidigare härt anstriingd arbetsperiod. 

l.okala skattcmynt!ighetcn i /.yckscle fögderi ifr{1gasiitter om man inte bör 

övcrviiga att atskilja tidpunkterna för inlämnandet av inkomst- och 

fast ighetsdeklarationer. 

FSF anser att fastighetsägarna bör tillställas förtryckta fastighetsdcklara

tiono:r före den 15 februari i de fall det med ledning av tillgängliga uppgifter 

bediims att skyldighet föreligger att lämna deklaration. Föreningen menar 

att fastighetsiigarna i det sammanhanget bör kunna underriittas om giillande 

regler och samtidigt ges möjlighet att p[1 ett enkelt siitt lämna meddelande om 

de fall cb omtaxcring inte biir ske. exempelvis på grund av att medgivet 

byggnadslov iinnu inte utnyttjats. 

HSB tar upp frågan om anstt1ndsmöjlighet och menar att samma 

bestiimmclse som i 3.i ~ taxeringslagen bör giil!a, nämligen att den som är 

skyldig att föra riikenskaper får {1tnjuta anst{md med deklarationens 

avlämnande till den 31 mars. HSU vill iiven att anmaningstiden skall 

utstriickas friin föreslagna I 0 dagar till 30 dagar. Vad beträffar anmanings

tiden delas I ISB:s uppfattning av DEFU. 

4.3 Utformningen a\· deklarations- och anmaningshlanketter, m. m. 16.3.2) 

En del remissinstanser har synpunkter p;°1 utformningen av deklarations

hlanketterna. Ntigra av do:m (l?SV, SCB, lokala skattemyndigheten i 

(Jstersunds fögderi. r:\'F och TOR) diskuterar förslaget om förtryckta 

uppgifter pi\ deklarationsblanketterna. De flesta delar därvid kommittens 

uppfattning att det är angeläget med sådan förtryckning. TOR anser att de 

uppgifter som efter den allmänna fastighetstaxeringen finns i fastighctstax

eringsregistret hör förtryckas i deklarationerna. FSF anför följande. 

Kommitten anser det angeHiget att man iivcn vid den särskilda fastighets
tax~ringen förtrycker uppgifter på deklarationsblanketterna. Föreningen 
instlimmo:r häri. Kommitten har dock inte niirmare gått in på hur urvalet skall 
giiras. Tidigare {1r har hos lokal skattemyndighet fortlöpande under året före 
taxeringsc'tret registrerats i vilka fall anmaning biir ske oeh niir fastighetstax
eringsavi skall utskrivas. Detta har skett med ledning av uppgifter som erhålls 
fri"in byggnadsniimnder. fastighetsbildningsmyndighetcr. m. Il. Föreningen 
förutsiitter att motsvarando: aktualisering av fastighetsregistret hos lokal 
skattemyndighet kommer att ske även fortsättningsvis och att fiirtryckning 
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skall kunna ske med ledning hiirav. I många fall. exempelvis för nybildade 
fastigheter. torde det dock vara svi1rt att avgöra vilket formuliir som skall 
anviindas. Det blir övervägas pt1 vilket siitt de förtryckta blanketterna skall 
anviindas. om man skall skicka ut dem till fastig:hetsiigarna först i samband 
med anmaning eller man ska tillstiilla fastighetsiigarna blanketterna före den 
15 februari för att ge dem tillfälle att inkomma med fastighetsdeklaration 
utan anmaning. Enligt föreningens mening ~ir det sistniimnda alternativet att 
föredra. dels ur servicesynpunkt. dels för att f{1 in deklarationerna snabbare 
och att niimnderna diirmed för mera tid för taxeringsarbetet. Under avsnitt 
8.3.5 har kommitten anfört att anmaning bör ske först efter den 15 februari 
för att fastighetsdeklarationerna inte skall snrteras in i inkomstdeklaratio
nerna. Dessa farhagor synes dock vara överdrivna. Vid utsiindandet av 
förtryckta blanketter bör fastighetsiigarna p;I liimpligt siitt kunna göras 
uppmiirksammadc pä att fastighetsdcklaration skall liimnas separat. Dess
utom kan blanketterna för siirskild fastighctsdcklaration tryckas i avvikande 
förg eller förses med fiirgmarkering i kanten, e. d. sil att de liitt kan avskiljas 
frtm inkomstdeklarationerna. 

RSV anser dock att det inte finns tillräckliga skiil att förtrycka deklara

tionsuppgifterna och anför följande. 

Fiirtryckta uppgifter kan avse identificrande uppgifter eller viirderingstek
niska uppgifter. Vid 1981 i1rs allmiinna fastighetstaxering förtrycktes pi1 
dcklarationsblankcttcn uppgifter avidentifierande karaktär. t. ex. fastighe
tens registerbeteckning och belägenhet. lokal skattemyndighets namn och 
adress, ägares namn och adress. Värderingstekniska upppgifter. l. ex. 
n~·byggnadsår, förtrycktes endast pti fastighctstaxeringsavi. Blanketter för 
allmiinheten biir inte inne hälla rutor. koder. text o. dyl. som inte iir avsedda 
för allmänheten, om det kan undvikas. Om viirderingstekniska uppgifter 
skall förtryckas på deklarationsblanketten måste. som iir fallet med 
taxcringsavin, utrymme reserveras för taxeringsniimndens ändringar av 
inaktuella uppgifter. Ändrade uppgifter skall kunna registreras varför 
blanketten även m;'tste förses med koder som anviinds i rcgistreringsarbetet. 
Risken för att iindringar förbig{1s vid registreringen ökar om uppgifter som 
skall registreras ligger spridda bland deklarantens egna uppgifter och övrig 
blankettext. Registrering fr<in deklaration bör inte göras i större omfattning 
än vad som gjordes vid l 981 {!fs allmiinna fastighetstaxering. dvs. registrering 
av svaren pti delfrågor om standard för smtihus. samt summa standardpoiing 
( hiir bortses från att uppgifter för folk- och bostadsriikning och energipla
nering registrerades fr{m baksidan av deklarationerna vid den allmänna 
fastighetstaxeringen). 

Vad gäller förtryckning av deklarationsblankettcr har sådant förfarande 
inte tillämpats vid tidigare siirskilda fastighetstaxeringar. bl. a. av kostnads
skiil. Volymmässigt skulle antalet förtryckta blanketter uppga till cirka JO 
procent av den totalvolym som trycktes för den allmiinna fastighetstaxering
en. 

Kostnaderna för systcmering. programmering. dokumentation m. m. är 
dock oberoende av volymens utskrifter. En del nytaxeringsgruncler, t. ex. 
arcaliindring. iir heller inte av sfalant slag att fastighetsägaren nödviincligtvis 
måste använda en dcklarationsblankctt för att fullgöra uppgiftsskyldigheten. 
Tillräckliga skiil föreligger inte för förtryckning av deklarationsblankettcr. 

l.okala skattemyndigheten i Norrtälje anser att deklarationsblankettcn för 

l) Riksdagen 198//8:!. I sam/. Nr /4 
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ägare som inte sökt eller erhållit lagfart för förviirvct bör innehMla 

upplysningar om fängct. datum för köpekontrakt och eventuellt även datum 

för köpebrev samt om säljarens namn och adress. 

Innehållet i anmaningsblanketterna diskuteras av länsstyrelserna i Stock

holms och Östergötlands län som därvid anser att man på anmaningsblan

ketterna exakt bör ange vilken av de olika nytaxeringsgrunderna som 

föranlett anmaningen. Länsstyrelsen i Stockholms län anför följande i 

frågan. 

Den nuvarande anmaningsblanketten innehåller utförliga upplysningar 
om förutsättningar för ny taxering av fastighet och anger också att ''Denna 
anmaning kan vara föranledd av bl. a. 
- uppgift från byggnadsnämnd .. . 
- uppgift från lantbruksnämnd .. . 
- uppgift från fastighetsbildningsmyndighct .. . 
- fastighetstaxeringsnämndens anteckning .. . 

Anmaningarna föranleder ändå åtskilliga telefonsamtal till ordföranden 
om vad anmaningen i det speciella fallet grundar sig på och vilka uppgifter 
den deklarationsskyldige förväntas skola lämna. Det skulle därför underlätta 
för såväl deklaranter som ordföranden om det vid utsändandet av anma
ningarna förkryssades i en ruta vilken av nytaxeringsgrundcrna som föranlett 
anmaningen. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län tar upp frågan om möjligheten för 

fastighetsägare, som deklarerar utan att ha anmanats, att uttnyttja rätten att 

sända in sina deklarationer portofritt. 

4.4 Uppgiftsskyldighet för byggnadsnämnd, lantbruksnämnd, m. m. 
(6.3.4) 

I 18 kap. 11 § FfL finns bl. a. bestämmelser om byggnadsnämnds 

skyldighet att lämna den lokala skattemyndigheten vissa uppgifter om 

innehållet i beviljade byggnadslov. Kommitten uppger att denna rapportc

ringsskyldighet enligt skattemyndigheterna har fullgjorts på ett bristfälligt 

sätt. För att förbättra rapporteringen är det enligt kommitten nödvändigt att i 

FfL mera detaljerat ange vilka uppgifter som byggnadsnämnden skall 

lämna. Kommitten lämnar dock inte något förslag om ändring av bestäm

melserna utan hänvisar till att man avser att återkomma till denna fråga i ett 

kommande betänkande om rullande fastighetstaxering. Enligt en reserva

tion, som avgetts av ledamoten Bertil Hall med instämmande av experten Ro 

Hansson. bör dock målet och formerna för byggnadsnämndernas medverkan 

behandlas i samband med den särskilda fastighetstaxeringen. Som skäl 

härför anför de bl. a. att byggnadsnämndernas rappnrteringsskyldighet har 

det dubbla syfkt att initiera frågan om ny taxering under den löpande 

perioden och att lämna för värderingen grundläggande uppgifter. 

Flera rcmissinstanscr diskuterar byggnadsniimndcrnas rapportering och 

hithörande frågor. Bland dem som tar upp ämnet finns CFD, SCB. RRV, 
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RSV, bostadsstyrelscn. S/B, LMV, ett flertal länsstyrelser och lokala 

ska11e111yndighctcr samt fSF, S1·enska ko111m1111förb11nde1 och TOR. En 

majoritet av dem stöder diirvid reservanternas förslag. 

RSV som i princip instiimmcr i reservanternas uppfattning anser dock att 

frågan bör utredas vidare. RRV anser att byggnadsnämnds rapporterings

skyldighet bör utökas till att avse uppgifter om fastigheters omfattning och 

beskaffenhet som kan inhämtas vid byggnadsnämndens tillsyn. Verket 

förutsiittcr att komn1itten tar upp frägan om utökad uppgiftsinsamling i sitt 

fortsatta arbete. 

Några remissinstanscr anser att man kan förbättra den nuvarande 

rapporteringen utan att g{1 sä långt som reservanterna. Länsstyrelsen 

Hallands län anför härvid följande. 

Det kan vidare konstateras att det från kommunernas sida inte föreligger 
någon enhetlig redovisning av lämnade byggnadslov. I vissa fall skickar man 
en kopia av sammantriidesprotokoll, i andra fall en kopia av ansökan om 
byggnads lov. Kopian av sammanträdcsprotokollet utgör enligt länsstyrel
sens erfarenhet inte något bra redovisningsmateriaL då protokollen ofta är så 
knapphiindigt formulerade att det inte framgår vad byggnadslovet egentligen 
omfattar. Däremot utgör kopian på ansökan om byggnadslov i de flesta fall 
ett tillräckligt bra material för lokal skattemyndighets bedömning om 
anmaning bör utsändas och ett lämpligt komplement till en infordrad 
fastighetsdeklaration. Ansökningsblanketten är ett standardformulär som 
förutsätts anviinds av samtliga kommuner i riket. Länsstyrelsen anser därför 
att det inte är nödvändigt att gå så långt som anges i reservationen till 1 

betänkandet. utan att det skulle räcka om regeringen eller RSV föreskriver 
att kommunerna skall redovisa lämnade byggnadslov genom kopia av 
byggnadslovsansökan med stämpel utvisande att ansökan beviljats. Eventu
ellt kan nämnda blankett kompletteras med ytterligare uppgifter som ytor 
och dylikt. 

S1•enska kommunförbundet framhåller att uppgiftslämnandet måste 

begränsas och anpassas till byggnadsnämndernas administrativa rutiner. 

Byggnadsnämnd kan enligt styrelsen inte aläggas att lämna uppgifter av 

bcdömningskaraktär. 
SI B ifrågasätter om det är riktigt att detaljreglera frågor som rör 

byggnadsregistren i fastighetstaxeringslagstiftningen. SIB anför följande. 

Enligt gällande ordning skall byggnadsnämnden till den lokala skattemyn
digheten Himna uppgifter om arten och omfattningen av den byggnadsverk
samhet som framgår av beviljade byggnadslov (s.126). Detta sker senast två 
veckor efter utgången av varje kvartal och omfattar de byggnadslov som 
beviljats under kvartalet. Kritik har enligt kommitten framförts från 
skattemyndigheterna mot att denna rapportering många gånger fullgjorts på 
ett bristfälligt sätt. F. n. finns det en överenskommelse mellan RSV och 
Svenska kommunförbundet om vad rapporteringen skall avse. Många 
kommuner följer inte denna överenskommelse. Kommitten menar att om 
rapporteringen skall kunna få den avsedda effekten så krävs att det i ITL 
mera detaljerat anges vilka uppgifter byggnadsnämnden skall lämna. Enligt 
kommitten är den erforderliga rapporteringen av sådan omfattning att den 



Prop. 1981/82: 19 U2 

endast i ringa mån ptiverkar byggnadsnämndernas (byggnadsinspekti.irernas) 
arbete (s.138). 
Kommitt~n redovisar inget underlag för sin bedömning av att utökningen 

av rapporteringen skulle innebära endast en ringa påverkan pil byggnads
nämndens arbete. Arbetssituationen för byggnadsnämndernas tjiinstemän 
utvecklas f. n. mot ett ökat antal kontrollerande uppgifter. Exempel frän 
70-talet är V A-byggnormen, energinormerna. regler om lagring av brand
farliga varor, om soprum. och om radoninnehttll. LPI (svartbyggelagen) har 
ytterligare bidragit till de kontrollerande arbetsuppgifternas dominans. En 
utökning av de kontrollerande uppgifterna innebär att andra uppgifter av 
mer rådgivande och informcrande karaktiir f:.'tr stå tillbaka. Därigenom 
motverkas förebyggande insatser, som innebiir effektivare anviindning av 
byggnadsnämndens kunskaper och erfarenheter. 

Att kommunerna inte alltid följer överenskommelsen mellan RSV och 
kommunförbundet om vad rapporteringen skall inneMlla bör inte tolkas så 
att kommunerna skulle sakna kännedom om eller intresse för sambandet 
mellan dessa uppgifter och taxeringsarbetet. Innebär det utökade arbetet för 
byggnadsnämnden att kommunens intäkter iikar, är det sannolikt att 
kommunen frivilligt ser till att uppgifterna lämnas. I annat fall har 
kommunernas egna revisorer skäl att påtala fiirhällandct. Tillskapandet av 
ett byggnadsregister. som iir rikstiickande med likformiga uppgifter om hela 
fastighetsbesttrndct, kan emellertid inte friimst motiveras med kommunernas 
egenintresse eller utifr;111 skattemyndigheternas ansvarsområde. Ett bygg
nadsregister bör innehålla även sådana uppgifter som inte direkt har intresse 
för fastighetstaxeringen, om de i stället är anviindbara i exempelvis arbetet 
med uppföljning av lagändringar och olika stödformer eller för andra studier 
av fastighctsbeståndets förändringar. Med denna utgångspunkt kan det 
ifrågasättas om fastighetstaxeringslagstiftningen iir det bästa instrumentet 
för detaljerade föreskrifter om byggnadsregistrets uppliiggning. 

I detta sammanhang tar RSV även upp frågan om aktualisning av det 

underlag som tagits fram av skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelscn i form av 

områdesanvisningar för skog. RSV anför följande i frii.gan. 

Anvisningarna innehåller en beskrivning av skogshcstimdet inom mindre 
områden. Även om nägon genomgripande utvärdering av anvisningarnas 
betydelse ännu inte kunnat genomföras, tyder det mesta pi\ att de i hög grad 
bidragit till ett förbättrat resultat av skogstaxeringen. För att bibehålla den 
höga och jämna kvaliteten vid de särskilda fastighetstaxeringarna krävs att 
områdcsanvisningarna a jourförs kontinuerligt. Förutom de fördelar som 
kan göras i materiellt hänseende med en löpande uppföljning torde dessutom 
kostnadsbcsparingar i framtiden kunna bli en icke oväsentlig effekt. 
Kostnaden för att utarbeta nya eller uppdatera och bearbeta de nu framtagna 
anvisningarna inför ny allmän eller annan form av taxering om några år torde 
med sannolikhet bli väsentligt större iin vid en löpande aktualisering. 

Områdesanvisningarna har och kommer att få betydande användning för 
andra ändamal i framtiden. t. ex. för skogsekonomisk planering. 

RSV vill diirför föreslå att det i fastighetstaxeringslagen tas in en 
bestämmelse om skyldighet för skogsvårdsstyrelsen att i1 jourhälla områdcs
anvisningarna. Fdigan hör dock tas upp till diskussion med skogsstyrel
sen. 
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4.5 Övrigt 

TOR tar upp en fråga som har att göra med niimndlcdamiiters rätt att ta del 

av fastighetsdeklarationer. TOR anför följande. 

Bestämmelserna om sekretess har nyligen ändrats. I taxeringslagen (TL) 
och Ffl finns nu inte längre bestiimmelser om att nämnderna skall utse 
särskilda ledamöter. som får granska deklarationer. De nya bestämmelserna 
innebär naturligtvis inte en minskning av ledamöternas möjlighet att fä ta del 
av uppgifter som behövs för deras stiillningstagande i taxcringsfrågor. 
Avsikten har i stället varit att anpassa taxerings- och skattebestämmelserna 
till elen nya sekretesslagen. I förarbetena (prop. 1980/81:70) till iindringcn av 
50 § TL och 18 kap. 16 * FfL har departementschefen angett att det bör 
ankomma på myndigheterna att genom interna föreskrifter ange vad som 
skall gälla i fråga om rätten att ta del av handlingar med sekrctesskyddade 
uppgifter. Kommitten har som sin mening uttalat att denna riitt iiven i 
fortsättningen bör omfatta samtliga ledamöter i fastighetstaxeringsniimnclen. 
Enligt TOR:s mening bör det ankomma på RSV att utfärda närmare 
anvisningar om nämndlcdamöters riitt att ta del av fastighetscleklarationer 
m.m. 

5 Fastighetstaxeringsnämndernas verksamhet (8) 

Den föreslagna tidsplanen för fastighctstaxeringsnämnclernas arbete 

kritiseras av flera rcmissinstanser. diiribland lii11ss1yrelserna i Göteborg.i· och 

Rohus. Skaraborgs och Kopparbergs liin. de lokala skattemyndigheterna i 

Mölndals och Skellejieå fögderier, fSF och Sveriges fastighctsiigareförbwul. 

Man viinder sig framför allt mot att tidsfristerna för erinringar mot niimnclens 

beslut samt för omprövning av beslut infaller under scmesterticl och menar 

att dessa och efterföljande tidsfrister bör flyttas fram. Som lämpligare 

sluttidpunkter niimns bl. a. för erinringar mot niimndens beslut elen 31 

augusti i stället för den 15 augusti, för omprövning av beslut den 15 

september alternativt den 30 september i stället för den 31 augusti och för 

underrättelse av omprövat beslut elen 15 oktober alternativt den 20 oktober i 

stället för elen 30 september. Sveriges fastighetsägareförbund vill att tiden för 

erinringar skall utstriickas till tre m<'mader. 

Det finns emellertid iiven företriidare för uppfattningen att förfarandet bör 

förkortas. S:lledes menar lokala ska11em_l'lldigheten i Linköpings fögderi att 

man bör slopa både möjligheten att komma in med erinringar och 

omprövningsinstitutet. Myndigheten menar att taxeringsniimndens arbete 

bör avslutas redan den 31 maj. Som skäl anför lokala skattemyndigheten att 

det med hänsyn till det förh;lllandcvis ringa antalet nytaxeringar inte kan 

anses föreligga särskilt stort behov av omprövning samt att detta förfarande 

skulle medföra en besvärlig administration och väsentligt merarbete för de 

lokala skattemyndigheterna. 

TOR berör frågan om niimndcns kommunikation mcdfa.1·1ighc1sägaren och 
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menar att denna underlättas om nämndens första stiillningstagande beniimns 

··prdiminärt beslut". 

Några remissinstanser behandlar förfarandet l'id fördelning 111• hu-erings

viirde. Kommitten har härvid föreslagit att det liksom hittills hör finnas 

möjlighet att få taxeringsvärdet fördelat på olika fastigheter eller fastighets

delar när flera sådana ingår i en taxeringsenhet. Sådana beslut fftr enligt 

kommitten fattas av ordföranden även efter det att det ordinarie taxcrings

arhctct avslutats. Under hänvisning bl. a."till att tkt kan vara angeliiget för 

fastighetsägaren att få ett snabbt beslut om fördelning har kommitten 

föreslagit att rätten att föra talan mot sådant beslut avskaffas. 

Domstolsvcrkct och kammarrätten i Göteborg ifdgasättcr om det finns 

några bärande skäl att behålla fördclningsförfarandet. Om så anses vara 

fallet, anser domstolsverket att heslutsrätten under alla omstiindigheter hör 

läggas på lokal skattemyndighet eller tjänsteman på länsstyrelsen i stället för 

på nämnden/ordföranden. Kammarrätten anser att det hör utredas i vilken 

omfattning ett uppdclningshcslut hegiirs och i vilka sammanhang ett sådant 

beslut har betydelse och fortsiittcr. 

Endast om utredningen visar att ett uppdelningsbcslut kan ha någon 
rättslig betydelse, hör möjligheten att fä ett sådant beslut finnas kvar. l 
sådant fall skall beslutet kunna överklagas. Prövningen kan anförtros lokal 
skattemyndighet med länsstyrelse som första och enda hesviirsinstans. 

Uinsriittcn i Malmöhus liin är också kritisk till förslaget att slopa 

fullföljdsrätten och anför följande i frågan. 

Länsrätten delar i och för sig kommittens uppfattning att det i vissa fall kan 
vara angeläget för en fastighetsägare att få ett snahht beslut. Att det i vissa 
fall är angeläget med ett snabbt beslut kan emellertid inte vara ett avgörande 
skäl för att slopa fullföljdsrätten. Det torde för övrigt vara svårt att helt 
övcrhlicka vilka motiv som ligger bakom en ansökan om fördelning av 
taxeringsvärdet. Om det även i fortsättningen skall finnas en möjlighet att 
ansöka om fördelning av taxeringsvärdet, vilket kommitten föresUtr. så bör 
enligt Hinsrättens mening även rätten till fullföljd finnas kvar. 

Enligt TOR är dock besvärsfiirbud en fiirutsiittning för att beslut skall 

kunna fattas efter taxeringsarhctets slut. Införs inte bcsvärsförbud, anser 

TOR att beslut om fördelning endast bör fä fattas under tid då taxeringsar

hetet pågår. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län anser att det bör klargöras hur förfarandet 

skall gå till i praktiken beträffande ansökningar som aktualiseras efter 

taxeringsperiodcns slut. 

Länsrätten i Göteborgs och Bohuslän menar att den aktuella lagtexen bör 

kompletteras med föreskrift om att beslut kan fattas under hela äret trots att 

nämndens arbete skall vara avslutat tidigare. 

I detta sammanhang tar LRF upp en fråga som gäller uppskattning av 

fastighets värde enligt 22 § arvs- och gåvoskattclagcn (1941:416) när 

fastigheten inte är taxerad för sig. LRF anför härvid följande. 
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Enligt delegationens uppfattning vore det iindam~ilsenligt att l[1ta fastig
hetstaxeringsniimnden avgöra g{1voviirdct i de hcrörda fallen. Genom att 
fastighetstaxcringsnämnden skall kunna fatta beslut om fördelning av 
taxeringsvärdet under hela :het blir det nu möjligt att l:'tta nämnden ta hand 
om fr{igan. Härigenom skulle man ocksä undanröja den ovisshet som för 
niirvarande finns beträffamk viirderingen av fastigheter som bortskänks 
under ar då allmiin fastighetstaxering sker. Det iir i sil.dana fall oklart i vad 
m{m värdet skall bestiimmas med ledning av det gamla eller det nya 
taxeringsvärdet. I konsekvensens namn bör det gamla värdet giilla iiven i 
dessa fall. 

Vid behandling av den del av betiinkandet som avser fastighets/ängden 

(8.3.7 ) kritiserar länsstyrelsen i Skarahorgs liin förslaget att inskränka det 

antal exemplar av fastighetslängden som tas fram. eftersom detta innebär att 

fastighetstaxeringsniimnden inte Hingre kommer att tillhandahållas nägon 

avskrift. 

6 Uppföljning av fastighetstaxering och inkomst- och förmögen
hetstaxering i anledning av domstols beslut om fastighetstaxering 
(9.1 och 9.2) 

De remissinstanser som tar upp denna del av betänkandet är allmänt 

positiva till förslaget. RSV framhåller att förslaget bör leda till en välbehövlig 

avlastning av Hinsriitternas arbetsbörda och en betydande kostnadsbesparing 

för det allmänna. RSV säger vidare att det föreslagna förfarandet kommer att 

innebiira fördelar iivcn för fastighetsägarna med framför allt snabbare beslut 

om följdiindringar av inkomsttaxeringen. Säviil RSV som flera av de övriga 

remissinstanserna framh~tller dock att förslaget kommer att innebiira en 

ökning av arbetsbelastningen för lokal skattemyndighet. vilket måste 

beaktas vid hedömning av myndigheternas resurser. Detta pftpekas särskilt 

av länsstyrelserna i Stockholms och Malmöhus liin. de lokala skattemyndig

heterna i Linköpings. Viixjö. Helsingborgs. Lunds. Angelholms. Mora och 

Östersunds fögderier samt FSF. Lokala skattemyndigheten i Mora fögderi 

anser att utebliven resursförstärkning inncbiir att det föreslagna förfarandet 

enligt 72 b ~ TL inte kan genomföras. 

En del remissinstanscr anser att kommitten går för långt i sitt förslag att 

lokal skattemyndighet skall fa besluta om de följdiindringar av inkomst- och 

förmiigenhetstaxering som föranleds av ändrad fastighetstaxering. Lokala 

skattemyndigheten i Linköping anser härvid. att de bedömningar och 

justeringar som det hiir kan bli fri'lga om kan vara så grannlaga och 

komplicerade att rätten att besluta om följdändringarna bör läggas på 

taxeringsintendenten i stället för på lokala skattemyndigheten. Kammarrät

ten i Göteborg menar att lokal skattemyndighds uppföljningsbcslut bör 

begränsas till att endast gälla sädana beslut som avser schablonintiikt. 

garantibelopp och förmögenhetsberiikning. Liknande synpunkter framförs 

av länsriitten i l1Jalmöhus liin. liinsstyrelsen i Malmölws liin och den fokala 
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ska11e111y11dighe11·11 i Hclsinglwrg. Liinsriitten i Giitehorgs och Bohu.1· liin anser 

att automatisk riittdse enligt T2 b ~ TL endast bör avse följdfriigor av teknisk 

karaktär. Kammarrätten i Göteborg anför följande i sitt yttrande. 

Kammarrätten delar kommittens uppfattning att det av principiella och 
praktiska skiil är angeliiget att beslut om ändrat taxeringsviirde automatiskt 
följs av ändringar i inkomst- och förmögenhctstaxeringar samt att. när sä kan 
ske. dessa iitgärder vidtas av lokal skattemyndighet. Niir taxeringsviirdet 
iindras. kan emellertid fastighetsägarens inkomstta'.'ering piiverkas i flera 
olika hiinseenden. Vanligtvis skall schablonintäkt och garantibdopp iindras. 
I dessa fall räder den skattskyldige inte över ändringsbeslutet. Även om han 
motsätter sig en ändring. skall den ske. Att följa upp ändringen i 
fastighetstaxeringen genom att ändra schahlonintiikten och garantibeloppet 
framstår diirför mer som en riittclsc än som ett beslut om taxering. Det bör 
diirför. såsom kommitten föreslår. ankomma pä lokal skattemyndighet att 
vidta de fttgärdcr som behövs. I andra fall berörs underlaget för ett 
viirdeminskningsavdrag eller ing;ingsviirdet vid beräkning av realisations
vinst. En uppföljning av beslutet att iindra taxeringsviirdet är i dessa fall av 
mer komplicerad natur. En skattskyldig kan under en följd av <lr ha anviint ett 
annat underlag för beriikningen av ett viirdeminskningsavdrag iin det 
taxeringsviirde som slutligen har bestiimts. Om viirdeminskningsavdraget 
finns med i ett bokslut. kan tidigare års inkomsttaxeringar inte utan vidare 
brytas upp. Har fastighetens taxeringsviirde höjts. finns det möjligheter för 
den skattskyldige att vid ett senare års taxering kompensera sig för tidigare ej 
utnyttjat värdeminskningsavdrag. Den skattskyldige har i dessa fall vissa 
valmöjligheter. Om den iindrade fastighetstaxeringen inverkar pä rcalisa
tionsvinstberiikningen. kan den skattskyldige föranledas att viilja en annan 
metod för att bcstiimma ingångsvärdet. Ändringar i underlaget för viirde
minskningsavdrag och i realisationsvinstberiikningar kriiver diirför att den 
skattskyldige medverkar. Dessa ändringar framstiir mer som beslut om 
taxering iin som rättelser av teknisk natur. Lokal skattemyndighet bör inte fä 
fatta uppföljningsbeslut i dessa fall. Kommitten synes inte heller ha avsett 
detta. Om bestiimmclscn utformas s;i som föreslagits - att lokal skattemyn
dighet skall verkställa uppföljningsbeslut. om siirskilda skiil inte talar för att 
liinsrätt i stiillet skall fatta beslutet - innebiir det att lokal skattemyndighet i 
mimga fall mi.iste göra bedömningar som kan inverka p;'t inkomsttaxeringen. 
Enligt kammarriittcns mening bör diirför de uppföljningsbeslut som skall 
verkstiillas av lokal skattemyndighet begränsas till sädana som angår 
schablonintiikt. garantibelopp och förmiigcnhetsberäkning. Denna begriins
ning hör komma till uttryck i lagtexten. Övriga uppföljnings:ltgiircler bör 
si1som tidigare handliiggas av liinsriitten som första instans eller. om 
taxeringen är föremål för prövning i högre instans. av denna. De bör alltid 
kunna initieras av taxeringsintendcnt och den skattskyldige. 

Även andra aspekter läggs p{1 frttgan hur arbetet med uppföljningen bör 

fördelas mellan den lokala skattemyndigheten och länsriitten. De förslag som 

diirvid liimnas skiljer sig f1t i olika avseenden. Genomg{1ende framhålls dock 

behovet av en klarare avgriinsning beträffande den lokala skattemyndighe

tens och liinsrättens befattning med följdiindringarna iin som följer av 

kommittens förslag. 

Lii11ss1yrelse11 i Skarahorgs /iin anser att griinsdragningen mellan lokal 
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skattemyndighets och länsriitts hcfattning med följcliinclringarna bör ske 

genom att man preciserar beloppsgriinsen fiir niir inkomst- och förmögen

hetstaxering skall ändras av elen lokala skattemyndigheten. Enligt länssty

relsen torde det inte vara realistiskt att elen lokala skattemyndigheten i varje 

enskilt fall skall göra beräkningar av skattekonsekvenserna för att kunna 

bedöma om ändrad fastighetstaxering bör föranleda justering av inkomst

och förmögenhctstaxering. Liknande önskemål framförs av de lokala 

skattemyndigheterna i Norrtälje och Östersunds .fiigdericr. 

Länsriitten i Stockholms län anför följande i frägan. 

Den lokala skattemyndighetens skyldighet till iindring av inkomst- och 
förmögenhetstaxeringen föreslås av kommitten vara villkorlig. varvid man 
velat undanhålla bagatelländringar. Redan det arbete som nedlagts p<'1 att 
konstatera ärendets bagatellartade karaktär hlir siikerligen tillriickligt för att 
motivera att arbetet slutförs med ändring och omriikning av skatten. 
Principiellt synes det även olämpligt att tillerkänna den lokala skattemyn
digheten ett fritt skön i denna uppgift. Åtminstone bör de justeringar som 
föranleder lägre taxeringar rättas oavsett storlek. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län anser också att huvudprincipen vid den 

lokala skattemyndighetens rättelseförfarande bör vara att det alternativ som 

är förmånligast för den skattskyldige skall gälla. Med en sådan ordning 

behöver, enligt länsstyrelsens mening. inte ens s{1dana fall där rättelse kan 

ske enligt olika alternativ hänskjutas till liinsrätt. 

Några remissinstanser framht1ller betydelsen av att den skattskyldige får 

underrättelse från myndigheterna såväl i de fall då uppföljningsåtgiird 

vidtagits som di1 man undcrhltit att företa sådan åtgärd. Bland dem som 

särskilt uppmärksammar denna fräga finns liinsriittema i Göteborgs och 

Bohus samt Viisterbollem liin, lämstyrelsema i Malmöhus och Gotlands liin 

samt FSF. Uinsriittcn i Västerbottens liin anför.följande. 

Eftersom LSM inte alltid skall behöva företa fiiljdiindring enligt 72 b § TL. 
men den berörda parten inte kan veta hur LSM tiinkcr göra. borde kanske 
den ordningen övervägas att LSM alltid i de fall uppföljningsåtgiirdcr kan 
komma i fråga skall meddela ni1got beslut i frågan och allts[1 tala om för part 
att LSM t. ex. inte avser att vidta någon uppföljningsiitgärd alls. Efter ett 
sådant beslut vet då parten att han maste utnyttja besvärsmöjligheten i 
102 § TL för att fä en uppföljning genomförd. 

Bland de övriga förslag som lämnas i detta sammanhang bör även nämnas 

ett från liinsrätten i Östergötlands län som innebiir att bestämmelsen i 

l 02 § TL skulle bli helt överflödig. Länsrätten anser att detta kan uppnäs 

genom att man inför en bestiimmelse i 72 b § TL om att talan mot beslut 

enligt det lagrummet skall föras särskilt. 

Lokala skallemyndigheten i Norrtälje fögderi anser att 72 b § TL bör 

kompletteras med en föreskrift om att rättelse inte far verkställas för år då 

inkomst- eller förmögenhetstaxcring är under prövning eller prövats av 

förvaltningsdomstol. 
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FSF menar att rättelse av inkomst- och förmögenhctstaxcring bör ske 

endast efter framstiillning av den skattskyldige eller taxcringsintendentcn. 

FSF anför följande i frågan. 

Föreningen iir positiv till att reglerna för följdiindringar av inkomst- och 
förmögenhetstaxering vid ändrad fastighetstaxering förenklas pä sa siitt att 
lokal skattemyndighet ges möjlighet att besluta om s[1dana iindringar. 
Föreningen är dock tveksam till om dessa regler skall ges sådan utformning 
att rättelse av inkomst- och/eller förmögcnhetstaxering skall ske pä initiativ 
av lokal skattemyndighet. Kommitten har bl. a. pekat p[1 att hagatclländring
ar ska kunna underlätas. Gränsen för när en ändring skall anses vara 
bagatellartad torde vara svår att dra. I många fall torde en ändring medföra 
endast ringa eller inga alls skattekonsekvenser. exempelvis när endast 
garantibelopp understigande inkomst av fastighet berörs. eller när 80/85 
%-regeln eller reglerna om reducering av förmögenhet i rörelse eller 
jordbruk är tillämpliga. I s[1dana fall kan ändringen av taxeringsvärdet vara 
betydande medan påverkan pii inkomst- eller förmögenhetsskatten endast är 
ringa. Kommitten har inte tagit upp de svf1righeter som uppkommer när 
fastigheten är beliigen inom ett fögderi och fastighetsägaren är bosatt i ett 
annat eller. vilket är vanligt i Sydsverige. att ägaren är bosatt i utlandet och 
skall taxeras till statlig inkomstskatt i det för riket gemensamma distriktet. 
Vidare har inte heller angetts närmare hur rättelse ska göras när inkomst
eller förmögenhctstaxering är eller har varit föremål för prövning i högre 
instans. Ett betydande arbete måste läggas ner på att i varje enskilt fall ta 
fram dcklarationshandlingarna (ofta flera år gamla) och bedöma konsekven
serna i skattehänseende. Med hiinsyn till vad som nu anförts vill föreningen 
förorda att skyldighet för lokal skattemyndighet att vidta ändring av inkomst
ellcr förmögenhetstaxering bör föreligga först efter framstiillning från 
vederbörande skattskyldig eller taxeringsintendent. 

. En del remiss instanser är kritiska till den föreslagna tidsfristen inom vilken 

uppföljningsåtgärd skall vidtas, dvs. tre månader från den dag beslutet 

meddelades. Uinsrätten i Viisterbollem lii11 anför följande i frågan. 

Länsrätten inser att tidsgränsen föreslagits för att man skall åstadkomma 
en snabb handläggning. Man kan emellertid fråga sig vad som händer om 
LSM inte inom föreskriven tid hinner fatta sitt uppföljningsbcslut. Anled
ningen härtill kan vara stor arbetshörda. fördröjd kommunikation osv. Är i 
det läget LSM förhindrad att meddela uppföljningsbeslutet i friiga? Jämför 
man med de liknande tidsgränserna i 72 a och 72 b ** TL synes så vara fallet. 
Men om LSM ej fär vidta uppföljningsfttgärden. synes n{1gon uppföljning ej 
kunna ske eftersom länsrätten enligt förslaget ej liingrc har med uppfölj
ningen att göra. låt vara att LSM:s beslut i uppföljningsfrågan får överklagas 
enligt förslaget till 31 kap. 1 * ITL. 

Enligt Hinsrättens mening måste LSM ges möjlighet att i särskilda fall fatta 
beslut även efter tremånaderstidens utgång. Alternativt måste part ges 
möjlighet att föra upp uppföljningsfrågan till länsrätten även i de fall LSM ej 
hunnit fatta något sådant beslut. 

Lokala skattemyndigheten i Norrtälje fögderi anser också att tidsfristen bör 

kunna fr{111g;ls om särskilda skäl föreligger. Myndigheten föresliir vidare att 

tidsfristen beräknas med utgångspunkt fr[111 den dag dii lokala skattemyn-
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digheten erhöll del av beslutet. Liknande önskemål framförs av de lokala 

skattemy11dighetcma i Stockholms och Li11köpi11gs ji'igdericr. 

Lokala skattemy11dighete11 i Östersunds fögderi och FSF anser att tiden för 

följdiindringar bör anknytas till vad som giiller för eftertaxering. FSF anser 

att man bl. a. därigenom minskar riskerna för riittsförluster betydligt. 

Fö1 ~:tt undvika onödiga rättsförluster i de fall lokal skattemyndighet inte 

ansett sig ha haft skäl att ändra inkomst- och förmögenhetstaxeringen 

föreslår länsriillen i Göteborgs och Bohus liin att bcsvärstiderna för alla 

besviirsberättigade enligt 102 § TL utsträcks till ett <Ir från sex månader. 

En annan ändring som gäller beräkningen av besviirstid i 102 §föreslås av 

liinsriitten i Stockholms /ii11. Länsrätten anser att beräkningen bör utgå från 

delgivningsdagen i stället för dagen då dom eller beslut meddelades. 

SABO tar upp en särskild fråga som gäller möjligheten att ändra ny 

taxering som åsatts vid särskild fastighetstaxering. om detta är motiverat när 

domstol meddelat beslut med anledning av att besvär anförts över den 

taxering som bestämdes vid den allmänna fastighetstaxeringen. SABO anför 

följande hiirom. 

När besvär vid allmän fastighetstaxering har föranlett iindrat taxeringsvär
de skall enligt förslaget iiven de vid påföljande särskilda fastighetstaxeringar 
överflyttade taxeringsvärdena ändras. Dessa senare taxeringsvärden är 
identiska med det överklagade taxeringsvärdet från den allmänna fastighets
taxeringen. Om ny taxering skett vid särskild fastighetstaxering. påverkas 
detta värde dock ej av beslutet i besvärsärendet från den allmänna 
fastighetstaxeringen. Endast om förutsättningar för besvär i särskild ordning 
föreligger. kan en sådan ny taxering komma att ändras. Om exempelvis 
samma skäl kan anföras mot den nya taxeringen vid särskild fastighetstax
ering som de skäl som biträtts vid besvär över taxeringen vid allmän 
fastighetstaxering. kan detta fä till följd att taxeringsvärdet vid den allmänna 
fastighetstaxeringen m{1ste ändras med minst 20 % jiimfört med det 
överklagade heslutet för att ändring av den nya taxeringen skall kunna 
ske. 

Givetvis kan fastighetsägaren iiven anföra besvär mot den nya taxeringen 
vid särskild fastighetstaxering utan hinder av att besväret över taxeringen vid 
allmän fastighetstaxering ej är avgjort. Detta förefaller dock onödigt. T stället 
hör det öppnas en möjlighet att utan restriktioner få ny taxering ändrad vid 
siirskild fastighetstaxering. om det itr motiverat med hänsyn till utslag 
beträffande besviir över taxering vid allmän fastighetstaxering. 

7 Besvärs- och rättelseförfarandet (10.3) 

Flera remissinstanscr hänvisar även vid behandlingen av detta avsnitt till 

behovet av förstärkning av lokal skattemyndighets resurser med anledning av 

förslaget att förlänga den tidsperiod inom vilken riittelse enligt 20 kap. 23 § 

FTL jämfört med 28 kap. 10 § FTL får vidtas. Bland dem som särskilt 

understryker vikten hiirav finns länsstyrelserna i Malmöhus och Västerbottens 

lä11 samt den lokala skattemy11digheten i Vilhelmina fögderi. 
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I övrigt är det främst hesviirstidcrna, de extraordinära besviirsgrunderna 

samt förslaget att iindra bestämmelsen i 4 * lagen ( 1947:577) om statlig 

förmögenhetsskatt (SFL) heträffande fastighets viirdering som berörs av 

remissinstanserna. 

När det gäller be.1Tärstidema menar nf1gra rcmissinstanser att tidsfristerna 

för anförande av besvär över fastighetstaxeringsniimnds beslut bör flyttas 

fram som en följd av att de även anser att det föreslagna tidsschemat för 

taxcringsarbctct i första instans bör förlängas. Önskemål härom framförs av 

liinsrätten i Göteborgs och Bolws liin och länsstyrelsen i Skaraborgs liin. 

Liinsrii/len i Östergötlands liin anser att det är lämpligt att besvärstiderna 

för mål om särskild fastighetstaxering överensstämmer med vad som gäller 

för mål enligt TL. Liinsriitten i Götehorgs och Bol111s liin och länsstyrelsen i 

Skaraborgs liin framför liknande synpunkter. 

Lokala skattemyndigheten i Umeti menar å andra sidan att fastighetsägares 

besvärstid bör inskriinkas till den 31 oktober. Myndigheten ifrågasätter 

vidare om man inte bör införa gemensam besvärstid för kommun och 

taxcringsintendent och därvid bestämma sluttidpunkten till den 28 februa

ri. 

Vad beträffar grunderna för bes1·iir i särskild ordning menar /iinsriitten i 

Stockholms län att begreppet "väsentligt annorlunda taxering" bör specifi

ceras genom att man i lagtexten i procent anger vilken storlek som den 

åsyftade ändringen bör ha. Liinsriitten i Göteborgs och Bohus liin ifrågasätter 

om det inte alltid bör finnas möjlighet till extraordinär besvärsrätt när 

domstol har frångått en anvisning. /,iinsstyrelsen i Hallands liin anser att man 

i propositionen klart bör ange att de extraordinära bcsvärsrcglerna är 

tillämpliga i de fall ny taxering missats antingen på grund av att taxerings

nämnd inte erhållit uppgift om byggnadslov eller pä grund av att byggnadslov 

inte utnyttjats det år det erhållits och av misstag anmaning att avlämna 

fastighetsdeklaration följande år inte skett. 

Domförhetsreglerna för liinsriitt (avsnitt 10.2.2.1) berörs av liinsriitten i 

Östergötlands liin. Länsrätten vill utvidga möjligheterna att avgöra fastig

hctstaxeringsmål som enmansmal till att avse mål som avser annan fastighet 

och där det tvistiga beloppet inte överstiger [{JO 000 kr. 

Förslaget om ändring m· förmögenhetstaxeringsrcgeln beträffande fastig

heter i 4 * SFL innebär enligt en del rcmissinstanser förenklingar i 

taxeringsarbetct. Detta framhålls av den lokala skalfemwzdighetm i Ös1er

s11ndsfögderi och FSFsom dock tillägger att lagtexten bör förtydligas i frågan 

hur man skall förfara niir en fastighet inte alls varit taxerad året före 

taxeringsåret. Länsstyrelsen i Öslergötlands liin ifrågasätter iindringen och 

anför därvid att det i vissa fall kan vara fråga om betydande tillgångar som, 

om förslaget genomförs, inte blir redovisade, medan å andra sidan skulderna 

i sin helhet skall tas upp. Länsstyrelsen finner detta ur fiskal synpunkt 

otillfredsställande. 
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Länsstyrelsen i Västerbottens län är kritisk till det föreslagna undantaget 

från den nya bestämmelsen och anför därvid. 

Reglerna om förmögenhetstaxering föreslås ändrade så att taxeringsvärdet 
för fastighet året före taxeringsåret - med ett enda undantag - alltid skall 
ligga till grund för förmögenhetsberäkningen. Undantaget avser det fall när 
fastighet på grund av skogsavverkning, täktverksamhet eller till följd av 
eldsvåda, skogsbrand, vattenflöde eller jämförlig händelse fått taxeringsvär
det reducerat. I sådant fall föreslås taxeringsvärdet som åsatts för taxerings
året i stället användas. 

I samhällsdebatten förs numera allmänt fram krav på förenklingar i 
skattesystemet. Varje detaljreglering som görs av det slag som här avses står i 
strid med kravet på förenklingar. En avvägning måste alltid göras mellan den 
materiella effekten (s. k. millimeterrättvisa) och av en bestämmelse och dess 
praktiska konsekvenser (resursbehov m. m.). I detta fall rör den materiella 
effekten bara ett taxeringsår och kan kräva väsentliga resurser. Länsstyrelsen 
ställer sig därför tveksam till föreslagen undantagsbestiimmclse. Det kan 
tilläggas att regeln då blir helt jämförbar med den som gäller vid 
garantibeskattningen och som kommitten dragit parallell med. 

11 Riksdai;cn 1981182. 1 sam/. Nr 19 
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Rilaga ./ 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Besvärs
regler vid allmän fastighetstaxering, följdändringar m. m. 
(Ds B 1980:8) 

1 Inledning 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern 

(JK), domstolsverket, kammarkollegiet, Svea hovrätt, kammarrätterna i 

Göteborg och Sundsvall, hyresnämndcn och arrendenämnden i Göteborg, 

länsrätterna i Stockholms, Östergötlands. Jönköpings. Malmöhus. Göte

borgs och Bohus, Värmlands, Jämtlands samt Norrbottens län, centralnämn

den för fastighetsdata (CFD), riksrevisionsverket (RRV), riksskattevcrket 

(RSV). statens planverk (planverket). statens lantmäteriverk (LMV), 

statens vattcnfallsverk (Vattenfall), länsstyrelserna i Stockholms. Uppsala. 

Södermanlands, Östergötlands. Malmöhus, Hallands, Göteborgs och 

Bohus, Örebro, Gävleborgs samt Norrbottens län. länsstyrelsernas organi

sationsnämnd (LON), arrcndelagskommitten. stämpelskatteutredningen, 

Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR), l!SB:s riksförbund, Koopera

tiva förbundet (KF), Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Svenska arbetsgi

vareföreningcn (SAF), Svenska byggnadsentreprenörföreningen (SBEF), 

Svenska clverksföreningen ( Elverksföreningen). Svenska kommunförbun

det (Kommunförbundet). Svenska kraftverksföreningcn (Kraftverksföre
ningen ), Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Svenska 

lokaltrafikföreningen (Lokaltrafikföreningen), Svenska sparbanksförcning

en (Sparbanksföreningen), Sveriges advokatsamfund (Advokatsamfundet), 

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SA BO). Sveriges fastighetsiigareför

bund. Sveriges industriförbund (Industriförbundet). Sveriges jordiigareför

bund (Jordägareförbundct), Sveriges Radio AB. Sveriges redovisningskon

sulters förbund (SRF). Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, 

Sveriges villaägareförbund och Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund 

(TOR). 

Härutöver har yttrande inkommit från Stig Ekmark. 

Vattenfall och Kraftvcrksföreningen har lämnat in ett gemensamt 

utarbetat svar. Elverksföreningen åberopar som sitt yttrande det av 

Vattenfall och Kraftverksföreningen gemensamma svaret. LRF har som sitt 

yttrande ingett ett inom Lantbrukarnas skattedelegation upprättat utlåtan

de. Sveriges skogsägareföreningars riksförbund delar de synpunkter som har 

framförts i nämnda yttrande. Jordägareförbundet hänvisar till de synpunkter 

som framförs i Lantbrukarnas riksförbunds yttrande samt avger eget svar. 

SAF och Industriförbundet har avgett ett gemensamt remissvar. 

I följande sammanställning redovisas endast yttranden över de delar av 

betänkandet som behandlar besvär i särskild ordning. De sifferhcteckningar 
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som anges efter olika rubriker syftar p{1 motsvarande avsnitt i betänkan

det. 

Besrär i siirskild ordning (3.2.3 I 

A//111iint 

Förslagen har i allmänhet fått ett positivt mottagande av remissinstanser

na. Flera remissinstanser har synpunkter på förslagen, framför allt i fråga om 

utvidgning av tillämpningsonm\det enligt 23 kap. 2 * 6 FTL. 

Kammarrätten i Götehorg behandlar frågan om de föreslagna tilläggen av 

orden "eller del av fastighet" i 23 kap. 2 * 1 och 4. Kammarrätten anser att 

dessa tilliigg inte kan godtas utan vidare. Bl. a. kan '"del av fastighet" avse en 

sä liten areal eller en s:.'1 obetydlig byggnad att taxeringen paverkas endast i 

mindre grad. Hiir bör liksom i fri\ga om ändringsförslaget under punkt 4 
behovet av särskilda rättelsemöjligheter tillgodoses genom övriga punk

ter. 

Länsstyrelserna i ÖstC'rgötlands och Gäl'/eborgs /iin behandlar den 

föreslagna ändringen av bestämmelsen om besvär i särskild ordning vid 

dubbcltaxering. Länsstyrelsen i Gäl'/ehorgs län påpekar att andra fall av 

clubbeltaxering av fastighet än vad kommitten angett kan ske och föreslår 

vissa iinclringar. 

Länsstyrelsen i lvlalmöl111s län tar upp besvärsmöjligheterna om egendom 

som avses i 7 kap. 16 ~ FTL felaktigt åsätts taxeringsvärde. 

r fråga om förslagen att utvidga besvärsriitten i särskild ordning när 

domstol frångår anvisning eller när brister i taxeringsunderlaget föreligger 

har remissinstanserna framfört flera synpunkter. 

Flera remissinstanser ställer sig positiva till utvidgningen. Detta gäller 

bl. a. domstol.n-erket, kammarriitten i Göteborg, liinsrä//erna i Jämtlands och 

Jönköpings län, länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län samt 

S1\BO. 

Några remissinstanser iir negativa till förslaget. flit hör bl. a. Lambmkar

nas skattedelegation och S1·criges fastighC'tsägareförbund. 

Flera rernissinstanser har ansett att eller ifr[1gasatt om inte utvidgning av 

tillämpningsområdet bör komma till uttryck i lagtexten. Hit hör bl. a. 

domstol.1Terket, .'frea hol'riitt, kammarriittema i Göteborg och Sund.n·all, 

liinsrättema i Stockholms. Malmöhus, Värmlands och Jönköpings län, 

liinsstyrel~erna i Stockholms och Gäl'leborgs liin samt S1·eriges fastighetsäga

re.förbund. 

Några remissinstanser anser att eller ifrågasätter om inte ett särskilt 

cftertaxeringsinstitut bör införas vid fastighetstaxering. Hit hör bl. a. 

kammarrii1ten i Sundsvall samt liimriittcma i Jämtlands och Norrbottens 

liin. 

Domstol.1·1·erket finner att den föreslagna utvidgningen i och för sig torde 
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kunna inrymmas i nuvarande lydelse av 167 ~ 2 mom. 6) TL. Verket vill dock 

framhålla det angelägna i att en sådan utvidgning kommer till uttryck i ett 

tillägg till lagrummet. Härigenom skulle tolkningen av förevarande bestäm

melse underlättas högst betydligt. 

Svea hovrätt, som i sak inte har något att erinra mot förslaget, anger att i 

formellt avseende kan anmärkas att motivuttalanden inte är bindande för de 

tillämpande myndigheterna. För att man skall uppnå att den åsyftade 

utvidgningen av besvärsrätten med siikerhet beaktas av myndigheterna torde 

det, enligt hovrätten. således fordras att iindringen kommer till uttryck i 

lagtexten. 

Kammarrätten i Göteborg framför liknande synpunkter i fråga om 

lagreglering. 

Länsriitten i Jämtlands län anger att när det gäller vanlig taxering har praxis 

intagit den ståndpunkten att extraordinär besvärsrätt inte föreligger vid 

ändrad rättstillämpning. Fastmcra ankommer det på den enskilde att genom 

besvär bevaka sin rätt. Motsvarande gäller vid fastighetstaxering och bör 

gälla även i sådana fall då en domstol frångår en anvisning enligt 

läns rätten. 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län torde den förcslagna'möjlighcten att 

anföra besvär om skattedomstol frångått anvisning. som omfattar flera 

fastigheter, redan existera i praxis. 

Enligt länsrätten i Norrbottens län kan det fall att domstol avviker från en 

anvisning anses ligga inom den tillämpning av punkten 6 då särskilt 

lokationen "särskilda skäl" som föreligger i dag. Länsrätten rekommenderar 

att möjligheten att i efterhand ändra en beslutad fastighetstaxering på grund 

av brister i underlaget utformas som ett fristående institut i likhet med 

reglerna om eftertaxering vid inkomsttaxering. 

Länsrätte11 i Malmöhus län anser att ändringen av procentsatsen för när 

väsentligt annorlunda taxering skall föreligga borde ha kommit till uttryck i 

lagtexten. 

Länsstyrelsen i Uppsala län, som ställer sig särskilt positiv till förslaget till 

viss utvidgning av tillämpningsområdet för besvär i särskild ordning, delar 

kommittens uppfattning att denna utvidgning inte kräver någon ändrad 

lydelse av lagreglerna. Länsstyrelsen utgår därvid ifrån att även i proposi

tionen anges att de föreslagna nya besvärsgrunderna skall inrymmas i de 

oförändrade lagreglerna. 

Länsrätten i Östergötlands län anför: 

Det är mycket vanligt att samtliga ägare av fastigheter i en gruppbebyg
gelse överklagar fastighetstaxeringsnämndens beslut och de måste enligt 
gällande ordning förfara så för att inte göra en riittsförlust om en nedsättning 
av taxeringsnivån finns motiverad. Länsrätten skulle besparas en oändlig 
mängd mål om fastighetsägare i en gruppbebyggelse i stället kunde göra så att 
bara en av dem överklagade och hans mål fick tjäna som pilotmal. Vann han 
bifall i länsrätten, kammarrätten eller rcgeringsrätten, skulle sedan övriga i 
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gruppen få anföra följdbesvär hos liinsrätten för att få motsvarande 
nedsättning. Länsrätten föreslår därför att i 23 kap. 2 § som en punkt 8 
tilläggs "om fastighet tillhör en gruppbebyggelse och taxeringsvärdet på 
annan fastighet i samma gruppbebyggelse satts ned efter bcsviir av dess 
ägare''. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ifrågasätter om inte ändringar av byggnads

värdena i grupphusbebyggelser med otvivelaktigt identiskt lika byggnader 

alltid skall få ske även om ändringen skulle understiga JO%. 

Länsstyrelsen i Gäl'lehorg.1· län. som föreslår att beloppsförutsättningen för 

"väsentligt annorlunda taxering" tas in i lagtexten, anser att 10 '}{,-regeln bör 

kompletteras med en beloppsmässig spärrcgcL förslagsvis 10 000 kr. 

Enligt länsstyrelsen i Östergötlands län kan det vara rimligt att en som det 

sedermera visat sig felaktig anvisning tilHimpats, som lett till att väsentligt 

annorlunda taxering bort bli följden. av rättviseskäl även skall fä åberopas 

för rättelse i särskild ordning. Med det omfattande beslutsunderlag som i dag 

tas fram vid provviirdcring o. dyl. innan dessa anvisningar utfärdas, torde det 

dock bli ytterst siillsynt att anvisningar frångås. Vissa tillämpningsproblem 

kommer sannolikt att uppkomma i en del av dessa fall och stora krav måste 

ställas på att skattedomstolen verkligen klargör att anvisningen frångåtts och 

vad den korrigerade anvisningen skall anses omfatta för fastigheter, område 

osv. 

Länsstyrelsen godtar den andra rättelsemöjligheten som sådan. liksom att 

en beloppsspärr bör gälla. Beloppsspiirrens storlek kan självfallet diskuteras. 

Länsstyrelsen anser därvid att tioprocentsspiirren bör kombineras med ett 

lägsta värde för ändring om "minst 10 000 kr" för att undanta bagatellartade 

fall från prövning. Genom att knyta grunden för riittl'isemöjligheten till en 

felaktig eller ofullständig uppgift i deklarationsrnaterialet med bortseende 

från vem som orsakat klet och anledningen till det hristfölliga materialet 

torde regeln hli relativt enkel att tillämpa. Länsstyrelsen tillstyrker därför 

förslaget rent principiellt. 

Länsrätten i Göteborgs och Bohu.1· lii11 ifrttgasätter om inte möjligheten till 

extraordinär besvärsrätt ur rättvisesynpunkt alltid biir finnas om domstol har 

frångått en anvisning. 

Lanthrukamas skattedelegation anför: 

Kommitten föreslår vidare att möjligheten till besvär i särskild ordning 
utvidgas. Enligt kommittens uppfattning bör extraordinär besvärsrätt 
föreligga så snart ett oriktigt taxeringsunderlag konstateras. Någon formell 
lagändring anses dock inte behövlig. För att den utökade rättclsemiijligheten 
skall ge åsyftat resultat föreslår kommitten att fastighetstaxeringarna 
eftergranskas i större omfattning iin vad som hittills skett. 

Delegationen anser även detta förslag betänkligt. Kommitten gör enligt 
delegationens uppfattning en alltför stor sak av fastighetstaxeringen. 
Fastighetstaxeringen har inte lika stor betydelse som inkomsttaxeringen och 
man bör inte driva rättelsemöjligheterna sii långt som kornmitten föreslår. 
Man bör koncentrera sig på de mera väsentliga fallen. Dessutom anser 
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delegationen det viktigt att lagakraftsaspekten beaktas s{1 att man normalt 
kan utgå från att taxeringarna står sig när den ordinarie besviirstiden löpt ut. 
Detta väger enligt delegationens uppfattning tyngre än det kommitten anför 
på s. 167. nämligen att det från ordningssynpunkt iir ett viisentligt intresse att 
alla förändringar i fråga om fastighetstaxeringsförhållanden registreras. 

SAF m. fl. godtar förslagen med vissa undantag. Det iir t. ex. inte utan 

vidare givet att även kommun och taxeringsintendent i det allmännas intresse 

bör äga denna extraordinära besvärsrätt. Taxeringsintendcnt bör enligt SAF 

m. tl endast ha rätt att anföra besviir till fastighetsägarens förmån och någon 

extraordinär besvärsrätt för kommunen bör inte införas. 

SBEF ifrågasätter den av kommitten använda metoden för att utvidga elen 

extraordinära besvärsrätten-. Enligt SBEF:s mening bör. om utvidgningen 

skall ske. detta komma till uttryck i lagtexten. SBEF motsiitter sig vidare att 

bestämmelserna om extraordinär besvärsrätt skall fä den räckvidd som 

föreslås. 

Liknande synpunkter framförs av Swrigcs fastighetsiigareförb1111d. 

TOR, som tillstyrker möjlighet till besvär i det fall domstol frimgiir en 

anvisning, anför betriiffande extraordinär bcsvärsrätt på grund av brister i 

taxeringsunclerlaget att behovet att i efterhand kunna riitta till en felaktig 

taxering delvis kan elimineras. om ytterligare resurser satsas pi'1 granskningen 

i första instans. Detta kan bl. a. ske genom att man i likhet med vad som 

gäller vid inkomsttaxeringen, låter tjänstemän granska deklarationerna. 

RRV är tveksamt till möjligheterna att genom ökad eftergranskning fä 

effekt av de förbättrade rättelsemöjligheterna. Bristande personalresurser 

torde i förening med nödvändigheten att prioritera andra angeliigna 

kontrollåtgiirder. enligt RRV. lägga hinder i vägen härfiir. 

Även länsstyrelsen i Östergötlands län erinrar om att det f. n. inte finns 

personella resurser för nägon omfattande eftergranskning av fastighetstax

eringen. 

Även länsstyrelsen i Örebro liin framhåller att det mot bakgrund av 

rådande arbetssituation vid flertalet skatteavdelningar och vid ek lokala 

skattemyndigheterna inte kan påräknas någon systematisk och mer betydan

de eftergranskning av fastighetsdeklarationer såvida inte ytterligare perso

nella resurser ställs till förfogande. 

Några remissinstanser tar upp några frågor om vem som skall vara 

besvärsberättigad. 

Svea hovriill anser att bestiimmelsen i 24 kap. l * om vilka som iir 

besvärsberättigade inte överensstämmer med motsvarande bestämmelse i 21 

kap. I *· Bestämmelserna bör bringas att överensstämma med varandra. 

Med hänsyn bl. a. till hänvisningen i 23 kap. 2 * bör. enligt hovrätten, en 

fullständig reglering ske i 21 kap. I *. 
Lantbrukarnas skat1edelcgation anför: 

Föreslagen lagtext kan vid jämförelse mellan Fastighetstaxeringslagen 
(FTL) 21kap.1*'22 kap. I§. 23 kap. l och 2 ~*samt 24 kap. 1 *uppfattas 
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som något oklar. Förslagsvis skulle 24 kap. I * kunna erhålla följande 
ändrade inledning: "Besvärsrätt som enligt förutsättningarna i 21-23 kap. 
gäller för ägare av fastighet" (tillkommer den som - - - garantibelopp). 
Därigenom skulle bl. a. undanröjas tänkbar tveksamhet vid ägarskiften, 
exempelvis ny ägares talcrätt enligt 23 kap. I S vid för sen underrättelse till 
föregående ägare. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1981-10-12 

148 

Nänarande: justitieri1dct Frcdlund, regeringsrildet Broden, justitieddet 

Palm. 

Enligt lagrådet den 7 oktober 1981 tillhandakommet utdrag av protokoll 

vid regeringssammanträde den 10 september 1981 har regeringen pä 

hemställan av statsrådet och chefen för budgetdepartementet beslutat 

inhämta lagddcts yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) 

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

Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarriittsassessorerna Curt 

Rispe och Annette Hansson. 

Föredragningen inför lagrådet har pftgått vid en tidpunkt df1 lagförslagen 

ännu inte crhällit slutlig utformning och Mskilliga inom lagr{1det framförda 

jämkningsförslag av viisentligen lagteknisk eller redaktionell natur har 

beaktats i de förslag som genom remissen överlämnats till lagrådet. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen 
16 kap. 1 och 6 *~ 

Lagrådet föreslär av redaktionella skäl. att bcstiimmelserna i 16 kap. I * 
första stycket och 6 §andra stycket flyttas till I kap. 7 *och där omarbetas till 

ett andra stycke. Om lagr{1dcts förslag beaktas, bör i I kap. 7 *första stycket 

förslaget orden "föreskrifterna i 16 kap." bytas ut mot "föreskrifterna om 

särskild fastighetstaxering". Vidare erfordras en följdändring i 2 §taxerings

lagen. 

28 kap. 7 * 
Paragrafen innehåller bestämmelser om underrättelse till fastighetsägare 

rörande vissa beslut av särskild fastighetstaxeringsnämnd. De beslut om 

taxering som nämnden meddelar enligt 28 kap. 2 § skall enligt 5 § samma 

kapitel prövas om, när fastighetsägaren inom viss tid kommit med erinringar 

eller när skäl annars föreligger. Har en omprövning skett, åligger det enligt 

28 kap. 7 § första stycket alltid den lokala skattemyndigheten att underrätta 

fastighetsägaren om nämndens beslut. Eftersom föreskriften är generell 

förefaller det vara överflödigt att, som måste bli fallet om paragrafens sista 
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stycke antas i föreslagen lyddse. ge en regel om ytterligare fall niir iigaren 

skall underrättas om ett omprövningsbeslut. I fri1ga om allmiin fastighets

taxering har 20 kap. 18 * sista stycket en som det förefaller på samma siitt 

överflödig bestiimmelse. Dess tidigare motsvarighet i taxeringslagen. 

154 * 1 1110111 andra stycket. hade uppenbarligen inncbiirden. att den ägare 

som av någon anledning inte fött del av det preliminiira taxeringsbeslutet 

kunde pMordra underriittelse om slutligt beslut ang;'1ende taxeringen också 

för det fall omprövning inte hade skett (jfr 150 * I mom och 154 * 1 mo111 

första stycket taxeringslagen i lydelse före ikrafttriidandet av fastighetstax

eringslagen samt prop 1973: 162 s 344 f). Siivitt lagr{1det har kunnat finna var 

någon saklig föriindring p{i denna punkt inte avsedd med den iindrade lydelse 

motsvarande bestämmelse fick i fastighetstaxeringslagen. 

Lagriidet föresl{tr med hänsyn till det anförda. att 28 kap. 7 *sista stycket 

får följande lydelse och att motsvarande iindring görs i 20 kap. 18 *: sista 

stycket fastighetstaxeringslagen. 

"Undcrriittelse om beslut av nii111nden skall. oavsett 0111 beslutet innebiir 

ändrilig av beslut enligt 2 *·alltid si'indas till iigare. som före utg:'111gen av juli 

månad under taxeringsåret inte har erh{tllit underriittelse enligt 4 * och som 

senast den 25 augusti samma är anmiilt. att han önskar underriittelse om 

innehållet i beslut om fastighetstaxering ... 

Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen 

72 b * 
I paragrafen föreslås införande av en ny bestämmelse om att iindring i 

inkomst- och förmögenhctstaxering skall ske automatiskt. niir iindringen · 

föranleds av att en förvaltningsdomstol beslutat om ändrat taxeringsviirde i 

fritga om fastighet för vilken intiiktcn beriiknas efter siirskild grund 

(schablonberäkning). Beslut 0111 sådan iindring skall fattas av den lokala 

skattemyndigheten eller. om särskilda skäl talar för det. av liinsrätten. I sista 

stycket av 72 b * siigs, att talan mot s{1dant iindringsheslut inte fftr "föras 

särskilt" och tillfogas. att talan mot taxeringen ocksii i den del beslutet avser 

får föras "hos Hinsriitten i den ordning som föreskrivs i 74. 76 och 

100-102 s §". 

Förhud mot särskild talan förenas i allmiinhet inom processrätten med en 

rätt att i motsvarande hänseende föra talan i samband med att det slutliga 

avgörandet i målet eller ärendet överklagas. I förevarande fall torde 

emellertid uttrycket "för inte föras siirskilt" endast avse att förbjuda talan i 

den ordning som vanligen gäller för klagan över lokal skattemyndighets 

beslut och i stället som riittsmedel anvisa talan mot taxeringen. 

Också i ett annat hiinseende kan den återgivna författningstexten vua 

missvisande. För taxeringsprocessen giiller i princip att talan i nägnt 

hänseende mot en i1satt taxering anses röra taxeringens belopp inom den i 

processen uppdragna ramen. De olika instanserna far. med visst undantag 
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för regeringsriitten. inte mer iin en g~rng priiva fn!ga om samma taxering (33 * 
förvaltningsprocesslagen jiimförd med hl. a. 76 * sista stycket och 103 * 
andra stycket taxeringslagen ). Regeln att talan mot ändringsbeslut far föras 

hos bnsrätten giilkr diirför inte niir liinsrätt tidigare har prövat besvär 

riirande den berörda taxeringen. Den gäller givetvis inte heller när 

ändringsbeslutet har fattats av liinsriittcn i första instans. 

Fiirslagct har i denna del utformats efter miinster av en motsvarande regel i 

72 a * taxeringslagcn. I en senare antagen motsvarande bestiimmclse i 

fastighetstaxeringslagcn (20 kap. 23 *l har regeln erhitllit uttrycket "i den 

ordning som giilkr för besvär över fastighebtaxeringsniimnds beslut". 

Med hiinsyn till det anförda föresl<ir lagr~1det att sista stycket av 72 b * 
taxeringslagen for följande lydelse och att motsvarande iindringar görs i 

72 a * samma lag samt i 20 kap. 23 * fastighetstaxeringslagen: 

"Talan mot beslut i fritga om iindring enligt denna paragraf förs i den 

ordning som giiller för besvär iiver beslut riirande den taxering som avses 

med iindringsbeslutet"'. 
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Proposition om särskild fastighetstaxering, m. m. 

Fiirl'draganden anmiiler lagd1dets yttrande 1 över förslag till 

1. lag om lindring i fastighetstaxl'ringslagl'n ( J lJ79: 1152). 

2. lag om iindring i taxeringslagen ( 1956:623 ). 

Föreclragandl'n redogör för lagrtldets yttrande. 

Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxcringslagen (1979:1152) 

Lagri1det har i allt viisentligt godtagit förslaget. 

I fr{1ga om förslaget till 28 kap. 7 * sista stycket fastighetstaxeringslagen 

( 1979: 1152). FTL. har lagr{1dct framfört synpunkter och föreslagit annan 

lydelse av bestiimmelsen. Motsvarande iindring föresli1s av lagddet ske i 

20 kap. l 8 * sista stycket Fl'L. som giiller i friiga om allmiin fastighdstax

ering. 

Enligt 28 kap. 7 *första stycket skall den lokala skattemyndigheten senast 

den l 5 oktober under taxerings{1ret siinda underrättelse till fastighetsiigare 

om den särskilda fastighetstaxeringsniimndl'n har omprövat sitt tidigare 

beslut. Niimnclen skall nämligen ompröva sitt iidigare beslut om fastighets

ägaren avger erinringar mot beslutet dler skiil annars föreligger. Enligt sista 

stycket av samma paragraf skall mobvarande underriittl'lse vidare siinclas till 
iigare som fiire utg{1ngen av juli miinad inte har fatt underriittl'lsl' om 

niimndl'ns första beslut om nytaxering. Ägarl'n skall dock senast den 25 

augusti ha anmiilt att han önskar underriittelse om inneh~tlkt i beslut om 

fast ighetstaxt'fi ng. 

113eslut om lagr.'idsrerniss fattat \'id n:gcringssammantr~ide th:n 111 september l'IXl. 
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I3estiimmelsen. som har sin motsvarighet iiven vid allmiin fastighetstax

ering. 20 kap. 18 s. innebiir att fastighetsiigare som inte inom angiven tid har 

fritt underriittelse om niimndens första beslut om fastighetstaxering har rätt 

att fri underriit tel se om ett lH11prövat beslut. Detta medför att om niimnden 

inte har ompriivat sitt tidigare beslut sö skall den göra detta niir sädan 

anmiilan inknmmer. 

Lagr;idl'I har fiireslaµit en \·iss lindring av reglerna i hl. a. 28 kap. 7 S sista 

stych·t. Jag kan i och frir sig bitriida uppfattningen att \'issa iindringar kan 

vara mnti\·erade. Emellertid biir enligt min mening den nu aktuella regeln -

liksom lkss motsvarighet vid allmiin fastighetstaxering - omprövas i ett 

senare sammanhang. Jag Uinker diirvid niirmast pi1 den knmmande 

behandlingen av fa-;tighetstaxeringskommittens ( Fi I 97Ci:05) övcrviiganden 

och L'\'. fiin;lag tills. k. rullande fastighetstaxering . .Jag iir diirför inte beredd 

att f. 11. ansluta mig till lagri1dets fiirslag i denna del. 

Av mnts\·arande sk:il anser jag anledning inte heller fiireligga all nu iindra 

I kap. 7 S samt 16 kap. I och <i ~s FTL pil siitt lagr!1det föreslagit. Hiirigenom 

blir det inte heller aktuellt att iindra i 2 ~ taxerin!!slagen ( ll):'i(i:h23l. TL. 

Lagr:'1det har vidarL' föreslagit en iindring i 20 kap. 23 S FTL. Jag kommer 

att behandla denna frf1ga senare i samband med att jag tar upp lagradets 

yttrande i vad det avser förslaget till iindring i TL. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp ytterligare en fr;-1ga. 121 kap. 10 * Ffl 

finns en hestiimmelse om att viirderingsteknisk ledamot i liinsriitt förordnas 

av regeringen för viss angi\·en tid. Det kan inte uteslutas att en si1dan ledamot 

avgi1r under Lknna tid. Om det med hiinsyn friimst till arbetsbelastningen vid 

domstolen finns hL'llll\' av att en ny viirdcringsteknisk ledamot förordnas för 

den i1tersti1endc tiden. hiir si1 kunna ske . .lag fiirordar att en s{1dan 

bestiimmebe tas in i det aktuella lagrummet. Rcstiimmclsen bör g:iilla iiven i 

fraga 11m I 9:-i I ~irs allmiinna fastighetstaxering. Detta hör framgä av 

iiverg~1ngsl1cstiimmelserna till lagen. 

Förslaget till lag om ändring i taxeringslagcn (1956:623) 

I.agr[1det har i huvudsak gndtagit förslaget. 

Lagriidet har emellertid föreslagit ny lydelse av 72 b *sista stycket TL samt 

föreslagit att motsvarande ändringar giirs i 72 a * samma lag och 

20 kap. 23 S FTL. 

Jag delar lagri1dets uppfattning att sista stycket av 72 b S TL kan vara 

missvisande. Jag förnrdar diirför att bestiimmelsen iindras och ansluter mig i 

huvudsak till lag:riidets förslag till lydelse. Jag vill emellertid föresl{1 en 

iindring i lagr[1dets förslag. Enligt min mening bi\r bestiimmelsen utformas sä 

att det klart framg{ir att besviir iiver beslut om iindring skall föras genom 

besviir över den taxering: som avses med iindringsbL'slutet. Härigenom 

undviks att bt·sviir skulle kunna anföras s(t\'iil över iindringsbeslutet som över 

taxeringen. 
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Motsvarande iindringar bör som lagr!1dct föreslagit göras i 72 a * TL och 

20 kap. 23 * FrL. De nu föreslagna iindringarna inncbiir förtydliganden och 

innefattar således ingen iindring i sak i förh~1llandc till vad som redan 

gäller. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hcmstiilkr jag att regeringen 

föreslfa riksdagen att antaga de av lagd1det granskade lagförslagen med 

vidtagna iindringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens iiverviiganden och beslutar att 

genom proposition föresl[1 riksdagen att antaga de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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