
Regeringens pr_oposition 

1983/84: 58 

om ändringar i taxeringsförfarandet m. m.; 

beslutad den 10 november 1983. 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

KJELL-OLOF FELDT 

Propositionens hm·udsakliga innehåll 

I propositionen föreslås några ändringar i taxeringsförfarandet. För det 

första föreslås att den beloppsgräns, som gäller för taxeringsnämndsord

förandens rätt att besluta ensam, höjs från 500 kr. till 2 500 kr. För det 

andra föreslås att den skattskyldige i vissa fall skall kunna underrättas om 
en avvikelse från självdeklarationen genom en upplysning på skattsedeln. 

I propositionen föreslås vidare att de räntesatser som bestäms enligt 
uppbördslagen skall anknytas till det av riksbanken fastställda diskontot. 
När ränta avser tillkommande skatt eller skatt för vilken betalningsanstånd 
har meddelats skall räntesatsen höjas med tre procentenheter. Till sist 
föreslås några kompletteringar i uppbördslagens bestämmelser om över
föring av skatt till främmande stat. 

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 1984. 

I RiksJaxt'll 1983184. I sam/. Nr 58 . 

Prop. 1983/84: 58 
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Förslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623) 

Hiirigenom föreskrivs att 63 *· 69 ~ I rn.:h 4 mom. samt 73 ~ taxeringsla
gen ( 1956: 623) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•1irw1de lydelse Fiircsl11g1·11 lrdl'/.1·1· 

63 ~ 2 

Taxeringsnämnd iir heslutför med ordföranden l1eh minst t vi'1 eller. i 
taxeringsnämnd vars distrikt omfattar mer iin en kommun. minst tre andra 
ledamöter. Do<.:k skall den omstiindighelen att ledamot har alt avtriida vid 
hehandling av visst ärende i<.:ke utgöra hinder mot att heslut fauas riirande 
detta ärende. 

Om det ej iir påkallat av siirskild anledning att iirendet prövas av fullsut
ten nämnd. är taxeringsnämnd beslutför med ordföranden eföam vid 

I) beslut som ej innefaltar prövning av iirendet i sak. 
2J beslut om taxering utan avvikelse från självdeklaration clla annan av 

den skall skyldige till ledning för egen taxering Himnad uppgift. 

3J beslut om taxering rm:d avvi
kelse frfin självdeklaration eller an
nan <tv den skaltskyldige till ledning 
för egen taxering lämnad uppgift. 
om avvikelsen uppgår till högst 500 
kronor taxerad inkomsl. 

3) heslut om taxering med avvi
kelse friin sjiilvdeklaration eller an
nan av den skattskyldige till ledning 
for egen taxering liimnad uppgift. 
om avvikelsen uppgii.r till högst 
2 500 kronor tax1.:rad inJ...omsl. 

4) beslut om riiltelse av tidigare heslut. som till fiiljd av skrivfel. riikne
fcl eller annat sådant forhiseendc innehiiller uppenbar oriktighet. 

5) beslut i iirende i vilket saken iir uppenhar samt 
6) avgivande av yttrande i besviirsmill eller i annat mftl eller iircnJe. 

69 * 
I mom. 3 Har sjiilvckklaration i<.:ke blivit följd vid ta.\eringcn. skall dekla

rationen förses med uppgift om avvikelsen lH.:h skiilcn diirfiir. Tillika skall 
till den skattskyldige sändas undcrriittelse om i vilka hiin,eenlkn deklara
tiom:n har fri'mgiitts samt om skiilen hiirfi.ir m:h om möjligheten till ompröv
ning enligt 3 mum. Vad nu har sagts skall ocks{i giilla hctriilfande avvikelse 
frii.n annan av skattskylJig till kdning för egen taxering liirnnaJ uppgift 
eller upplysning. 

Ul/(/crrii I tcl.1 <' c11/igl Fir.11t1 
.1/ycket ./ilF 11111frrhit11.1. 0111 111"\'ikd
.11'11 leda till lii.t:rl' 111.rai11g och 
gmmlu.1 11<1 Firhi1//1111d,.11 .10111 
1111g;'.1 i hiigs/ 11·1) 111".fi"i/i1111dl' p1111k
/l'r: 

I. 11pp1·11h11r .fdriik11i11t: dia 1111-
f'<'llhart .f;·/aktig ,'it-afi"iri11g a1· hl'-
101111 i .1jiilrdd./11rati11111'11: 

1 l.agc·n omlrv..:kl l'J71: J99. 
Sl·na-;tc lvd~·l,l· av lagen' r11hrik IY7-l: 77.~. 

'Sl'11a,1c· 1\·dl'hc l'J7'J: 14''. 
'Sc·na,ll' 1;·dl'hl· l'J7X: .1 l<i. 
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Nul'(irande lydelse 

3 

Föreslagen lydelse 

2. uppenbar felaktighet i fråga 
om beräkning a1· intäkt m• annan 
fastighet enligt 24 § 2 mvm. kom
munalskattelagen ( 1928: 370), be
räkning m· m·drag enligt 45 §första 
stycket kommunalskattelagen eller 
beräkning al' garantibelopp enligt 
47 § kommunalskatte/agen: 

3. uppenbar felaktighet i fråga 
om al'drag enligt 25 § 3 mom. (llld
ra stycket kom1111111alska1te/age11; 

4. uppenbar felaktighet i fråga 
om al'(/rag enligt 33 .~ 2 mom. kom
munalskattelaxen; 

5. uppenbar felaktighet i fråga 
om al'drag enligt 39 § 3 mom. kom
munalskat te/agen. 

Bestämmelsen i andra stycket 
skall inte tillämpas, om särskilda 
skäl talar för att den skattskyldige 
underrättas enligt första stycket. 
Tillämpas bestämmelsen i andra 
stycket skall den skattskyldige i 
stället underrättas om arrikelsen 
genom anmärkning på skattsedeln 
fi>r slutlig skatt enligt de närmare 
fi)reskrijier som meddelas av rege
ringen eller den myndighet som re
geringen bestämmer. 

Har taxering för inkomst eller förmögenhet åsatts skattskyldig, som icke 
avgivit deklaration. skall unde1Tättelse om taxeringen sändas till den skatt
skyldige, dock att sådan underrättelse icke är erforderlig, då den som i 
fastighetslängden för året näst före taxeringsåret upptagits såsom ägare till 
fastighet åsättes allenast taxering till kommunal inkomstskatt för garanti
belopp för fastigheten. 

4 mom. 4 Underrättelse som 
al'se.1· i denna paragraf skall sändas 
till den skattskyldige i vanligt brev. 
Försändelsen får i särskilda fall re
kommenderas eller delgivas den 
skattskyldige. 

4 Senaste lydelse 1978: 316. 

4 mom. Annan underrättelse en
ligt denna paragraf iin som m·se.1· i I 
mom. trec(ie stvcket skall sändas till 
den skattskyldige i vanligt brev. 
Försändelsen får i särskilda fall re
kommenderas eller delgivas den 
skattskyldige. 
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NUl't/l"(lflJt' lyJ,,l.ff Fiircsla1-:e11 lydcl.1t' 

73 *' 
Talan mot taxeringsniimnds heslut föres genom hesviir hos liinsriitten. 
Är förvärvskälla i fråga om beskattningsort att hiinföra till skilda hin. 

skall dock den mellankommunala skatteriitten pröva besviir rörande taxe
ring av den skattskyldige och hans hemmavarande harn. som icke fyllt 18 
år. Om den skattskyldige varit gift vid ingängen av beskattningsilret och 
under detta år levt tillsammans med maken. skall den mellankommunala 
skatterätten pröva besviir jämväl rörande makens taxering. 

Den mellankommunala skatteriitten prövar likaledes besviir rörande fd
ga, i vilket liin skattskyldig skall taxeras. 

Besvär rörande taxering av aktie
bolag, som tillsammans med annat 
sådant bolag utgör koncernbolag 
enligt 221 ~ lagen (1944: 7051 0111 
aktiebolag. prövas av den mellan
kommunala skatteriitten. om bola
gen avlämnat eller skolat 111·lii11111a 
självdeklaration inom skilda län. 

Besviir rörande taxering av aktie
bolag. som tillsammans med annat 
sådant bolag utgiir koncl·rnholag 
enligt I kap. 2 * aktieholag.1/age11 
( 1975: 13N51. prövas av den mellan
komunala skatteriitten. om bolagen 
avlämnat eller skulle ha al'iii11111at 
sjiilvdeklaralion inom skilda liin. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 

'Scna.,tc l~·ddsc 1979: 175. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272) 

Hiirigcnom föreskriv-.; i frf\ga om uppbön.l'ilagen ( 1953: 272) 1 

dds att anvisningarna till 69 *skall urrhöra att giilla. 
dd.1· att 32 och 44 a ** samt 69 * 1 och 2 mom. skall ha nedan angivna 

lydelse. 
elds att rubriken niirmast före 68 * skall lyda "Restituti<m av skatt. 

m.m.". 
dds att lagen skall införas en ny raragraf. 69a *· av nedan angivna 

lydelse. 

N111·11r11111ll' lvclclsi· Fiirl'slagl'n lydelse 

32 *~ 
Pii tillkommande skatt skall 

skattskyldig C'l'!iigga riinta trespit
riinta). Riintchclopp som under
stiger femtio kronor p1!fi'ire.1· <'.i. 
Ränta utgår för visst kalcnderär ef
ter den hiigre m· dl' riinte.rntser. 
som vid den årliga debiteringen det 
året gäller vid beräkning av ö-skat
teränta. Vid heräkning av ränta för 
tid som infaller efter utgången av 
det år då skatten clehiteras tilliim
pas dock den räntesats som gäller 
för dehiteringsårct. 

Vid beräkning av respitriinta giiller. 

Pä tillkommande skatt skall 
skattskyldig hetala ränta (rcspit
rii/1/11). Riintebelopp som under
stiger femtio kronor päfiirs inte. 
Riinta utgår för visst kalenderår ef
ter den rii11tc.1·a1.1· som vid den årliga 
debiteringen det året gäller vid be
räkning av ö-skatteränta med ti/1-
liigg 111· trl' procl'ntcnheter. Vid be
räkning av ränta för tid som infaller 
efter utgången av det år då skatten 
debiteras tilliimpas dock den ränte
sats som gäller för debiteringsåret. 

att i den tillkommande skatten icke inräknas skattetillägg eller förse
ningsavgift enligt taxeringslagen och ej heller kvarskatteavgift. respitränta 
och anstfmdsriinta: 

att ränta utgår från och med den I april året näst efter taxeringsåret. 
dock att riinta pil ö-skatteränta. restitutionsriinta och skatt. som återbetalts 
enligt 68 * 2 mom. och ingår i tillkommande skatt. skall utgå från utgången 
av elen månad. då beloppet utbetalts: 

att riinta utgt1r till och med den 
månad. då skatten förfaller till be
talning eller. om skatten skall crliig
gas under två 11p11hiird1·1ami11er. 
till och med den 111å11acl under 1·il
kc11 dl'n .fi'irsta 11pphiird.1·1crmi11c11 
i1(/(11/cr. dock ej i något fall för 
längre tid än två år: samt 

att ränta utgår till och med den 
milnad. då skatten förfaller till be
talning eller. om skatten skall heta
/as under två 11pphiird1·111i/1w1/er. 
till och med den .fårsta 11pphiirds-
111iln1ull'll. dock ej i något fall för 
längre tid än två år. samt 

att ränta utgår i helt krontal. varvid öretal bortfaller. 
Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta. 

1 Lagen omtry1.:kt 197:!: 75. 
Senaste lvdel~c av 
anvisningarn~ till 69 * 1974: 853 
lagens rubrik 1974: 771. 

z Senaste lydelse 1978: 201. 
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Nu1'ara11de lydelse 

Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt äga mot.n-<1rw1-
de tilliimpninR hetrii.ff'ande respit
ränta. 

6 

Föreslagen lydelse 

Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt skall tillämpas 
på respitränta. 

44a §3 

Utför en arbetstagare. som har hemvist här i riket. arbete i en främman
de stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse för undvikande av 
att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna. eller utför en arbetstaga
re . .som har hemvist i en sådan stat. arbete här i riket. får den lokala 
skattemyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatteavdrag 
enligt denna lag får underlåtas. om avdrag för preliminär skatt på grund av 
arbetet görs i den främmande staten. 

Meddelar den lokala skattemyn
digheten ett hes/ut enligt första 
stycket. får liinsstyrelsen enliRt de 
närmare föreskrifter som meddelas 
m· regeringen eller myndighet som 
regeringen he.1·tiimmer hesluta att 
preliminär skall, som på grund m· 
arhetet har i1111elulllits des.1ji'irinnan 
enligt denna la!{, skall ö1·e1:fiJras till 
den friimmande staten Ji'ir att 
gottskri\'(I.\' arhet.1·tagaren där. Ett 
hes/ut om en sådan ii1·erfiirin1< m· 
innehållen preliminär skall, fllr 
länsstyrel.H'n enligt de niirmare fii
reskrifter som meddelas i nyss an
gi1·e11 ordning också_folla sedan det 
slutligt har bestämts all arhetsta
gar<'ns inkomst a1· arbetet skall he
ska11as i denfriimmande staten. 

69 § 

I mom. 4 Därest den preliminiira 
skatt. som enligt 27 § 2 mom. skall 
gottskrivas sk<ittskyldig 1·id debite
ring a1· slutlig skall, i l'ad den er
lagts överstiger den slutliga skat
ten, iiger den skattskyldige erhålla 
riinta ( ii-skalleriinta) på det över
skjutande beloppet. Vid räntebe
räkningen giilla bestämmelserna i 
27 * 3 mom. andra och tredje styc
kena i tillämpliga delar. 

3 Senaste lydelse 1981: 1317. 
4 Senaste lydelse 1974: 853. 

I mom. Om preliminiir skatt, 
som har inbetalats eller som, utan 
att så har skett. skall gottskrivas 
skattskyldig på grund m· att arbets
J:irnren Riort skattea\'draJ:. över
stiger den slutliga skatten skall rän
ta (ii-skatteriinta) beräknas på det 
överskjutande beloppet. Vid ränte
beräkningen J:iiller bestämmelserna 
i 27 § 3 mom. andra och tredje 
styckena i tillämpliga delar. 
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Nurarandc lydl'i.1e 

Riinta utgi'ir för en beriiknad tid 
av tolv· mftnader. dock att riillfa pä 
preliminiir skatt enligt 27 * 2 mom. 
3). .10111 <'l'lagts efter den I 8 januari 
f1ret 11ii.11 efter inkomst:°irct men se
nast den 30 april samma {ir. utgllr 
för en tid av se.x mtmadcr. Riintcbc
loppen 1111/ tillhopa icke överstiga 
100000 kronor. Öretal som upp
kommer vid riintcberiikningcn bort
faller. Regl'/'ingcn eller den 111yn
digh1't regl'/'ingc11 hestiim111er _fi1s1-
stiiller i den·111her i/ri·t ./i"in· taxc
ring.\'l)ret di· riintcsa1s1'r so111 skola 
giillu 1·id den ilrliga dehiteri11gen 
det .fi"i(iande ilret. 

Bestiimmclserna i denna lag om 
tillkommande skatt iiga 111ot.11·aran
de 1illii111p11ing lwtri!fli111de ii-skat
tcriinta. 

:! 1110111.' Pil skatt. kvarskatteav
gift. re~pitriinta rn.:h anståndsriinta. 
som iiterbetalas enligt 68 * 2 mom .. 
och vid utbetalning av skatt eller 
riinta. som har innch[1llits med stiid 
av 68 * 4 mom. andra stycket. utg;ir 
riinta lrcstit11tio11srii11ta). Vid riinte
beriikningcn giillcr i tilliimpliga de
lar bcstiimmelscrna i 32 * första 
stycket. 

7 

Fiirl'slagen lydelse 

Riinta utgf1r för en beriiknad tid 
av tolv mänader. Har preliminär 
skatt. som arses i 27 * 2 mom. 3. 
hetalats efter den I 8 januari äret 
efter inkomståret men senast den 
30 april samma f1r. skall dock rii11t11 
/Jil si/dan skatt utgii för en tid av 
sex m{111adcr. Riintebeloppcn /ilr 
.1w11111anlagt intl' överstiga 100000 
kronor. Örctal som uppkommer vid 
riintebcriikningen bortfaller. 

Riinta heriiknas enligt den riintc
sats so111 mors1·urar det m' riksha11-
kc11 .fi1s/stiillda diskollfo som giiller 
1·id 11tglinge11 m· lfrcl'lnher årl't.fl'ire 
taxeri 11gstl ref. 

Bestiimmclserna i denna lag om 
tillkommande skatt skall tilliimpas 
111' ö-skatteriinta. 

2 1110111. P{i skatt. k varskatteav
gift. respitriinta och anst?mdsriinta, 
som i1terbetalas enligt 68 * 2 mom .. 
och vid utbetalning av skatt eller 
riinta. som har innehållits med stöd 
av 68 * 4 mom. andra stycket. utgår 
riinta (rcstit11tio11.1rii11ta). Vid ränte
beriikningen gäller i lilliimpliga de
lar bestämmelserna i 32 * första 
stycket. Rii111a skall dock heriiknas 
utan til/iiJ.:g 11\' diir a11gii·1w pm
l'l'l/tcnhctcr. 

Vid beriikning av restitutionsriinta giiller i övrigt. 
att riinta utg<'ir pf1 belopp. snm senast undt:r ta.xeringsftret har bctalts som 

preliminiir skatt. friln utgt111gcn av ta.xeringsilret och pf1 annat belopp friln 
utgi'111gen av den 111;°111ad. di\ det har bctalts: 

att. om skatt har hctalts före den uppbördsmånad. dä skatten har förfallit 
till betalning. skatten anses som betald under niimnda uppbördsmånad: 

att. om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast 
viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det f'ör mycket betalda belop
pet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts: 

att ränta utgiir till och med den månad. då beloppet Merbetalas: samt 
att riinta utgår i helt krontal. varvid öretal bortfaller. 

'Senaslc lydelse 1979: 489. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att ränta 
inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslutet 
hade beaktats vid ränteberäkningen. är den skattskyldige skyldig att åter
betala vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna 
lag om tillkommande skatt skall också tillämpas på restitutionsränta. 

Om restitutionsränta i särskilt fall 
föreskrivs i 75 a ~ fjärde stycket. 

Om restitutionsränta i särskilda 
fall föreskrivs i 69 a § tredje stycket 
och 75 a § fjärde stycket. 

69 a ~ 

Meddelar den lokala skattemyn
digheten ett beslut enligt 44 a §.får 
länsstyrelsen enligt de närmare fö
reskrifter som meddelas m· rege
ringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer besluta att preli
minär skatt, som på grund a1• arbe
tet har innehållits dessförinnan en
ligt denna lag, skall överföras till 
den främmande staten för att 
gottskrivas arbet.1·tagw·en diir. 

Har 1·{~s inkomst eller förmögen
het beskattats såviil här i riket som 
i en stat med l'ilken Sverige har in
gått m·tal för undl'ikande ar duh
belbeskattning, får fiir beskatt
ningsåret inbetald skatt c"iverföras 
till den främmande staten för att 
gottskrims den skattskyldige där, i 
den mån den svenska skatten sätts 
ned genom lll'riikning al' den llf

ländska skatt som belöper på in
komsten eller fi_irmiigenheten eller 
genom att inkomsten eller förmö
genheten undantas fi·ån heskatt
ning. En sådan iil'erföring får dock 
göras hara till den del som den in
betalda skatten inte hehöl's för be
talning ai· s1·ensk skatt för beskatt
ningsåret. 

På skatt som ii1·erförs enligt and
ra stycket skall restitutionsriinta 
utgå till den skattskyldige. I fi'äga 
om ränteberäkningen gäller i ti/1-
lämpliga delar bestämmelserna i 
69§ 2 mom. 

Fordran på skatt som skall ö1·er
föras får inte ii1•erlåtas. 
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N11rnrande lydelse 

9 

Fiireslagc11 lydelse 

Beslut 0111 1i1·c1:fi'iri11g enligt 1111cl
/'ll stycket 111eclclela.1· m· regeri11gc11 
eller elen 111y11i/ig/ret som rl'geri11g
e11 hestii111111er. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. Äldre be~tämmelser gäller 
dock fortfarande i fråga om 

I. ö-skatteränta som beräknas enligt den f1rliga dehitcringen år 1984 
eller tidigare, 

2. respitränta. ahståndsränta och restitutionsriinta som belöper på tid 
före ikrafttriidartdet. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i Jagen 11941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

lfarigcnom föreskrivs att 5~ ~ I mom. och 6 I a * lagen ( 1941: 41 f,) om 
arvsskatt och g{1voska1t 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·llral1C/c lrddsl' Fiircs/11gl'll frdl'i.11' 

I 1110111. ~ Skatt enligt denna lag skall. i den miin ej jiimlikt 55 ~ ansti\nd 
medgivits. erliiggas inom sex veckor efter det att beslut om skattens 
faststiillande meddelats eller den enligt 64 ~ I mom. fiirordnade gransk
ningsmyndigheten erh{dlit meddelande om att skattskyldig \'itsordat an
miirkning som framsWllts av denna myndighet. 

Har skall icke faststiillts inom 
åtta m<lnader efter det houprteck
ning eller deklaration. oavsell om 
anstiind heviljats. senast skolat 
vara ingiven, skall ränta utg;1 friin 
och med niirmast efterföljande mi·i
nad till och med den miinad dii skat
ten fashtiillts av heskuttningsmyn
dighet. Skall jiimlikt 54 * skallen 
förskjutas av dödsboet. p;°1föres vid 
skattens faststiillande riinta utan 
uppdelning pii de siirskilda skatt
skyldiga. Riinta utg:

0

tr under visst 
kalender[1r efter den hiig/"i' 111· d1· 
rii11te.111t.1l'/" som gii/ler 1·id haiik
ning l/\' riinta .fi"ir det årrt enligt 
()9 .li I mnm. llf'f!hiirdslagl'll 
! l'J53: l7l J. Räntehelopp som un
derstiger femtio kronor påföres ej. 
Öretal som uppkommer vid rihlle
heräkningen hortfaller. 

Har skatt icke faststiillts inom 
;itta miinader efter det bouppteck
ning eller deklaration. oav..;e(( om 
ansUtnd heviljats. senast skolat 
vara ingiven. skall riinta utgtt frän 
och med niirmast efterföljande m;l
nad till och med den m;lnad då skat
ten fastsUillts av heskattningsmyn
dighel. Skall jiimlikt 54 * skatten 
förskjutas av dödsboet, päföres vid 
skattens faststiillande riinta utan 
uppdelning rå de siirskilda skall
skyldiga. Riinta utgär under visst 
kalendedtr efter den riin/1'.rnt.1· som 
111ots1·arar dl't m· rikshankl'n .fi1st
stii/lda diskonto som gii/11•r 1·id 11t
gi/11g1•11 a1· dl'cen1hcr det .fi'ircgdc·n
de 1)/"i't med tilliigg m· tre r1roce11t
e11hcter. Riintehelopr som under
stiger femtio kronor rMiires ej. 
Öretal som uppkommer vid riinte
beriikningen hortfaller. 

Skatten jämte ränta, där s[1dan pMi.irts. skall. d[1 underriitt tir heskatt
ningsmyndighet. hetalas till l:insstyrelsen i det liin. dit underriitten hör. och 
eljest till den länsstyrelse. som iir heskattningmyndighet. 

Andras beslut i fråga om skatt sker ny heriikning av riinta. Riintehelopp 
under frm kronor skall varken :lterhetalas eller utkrUvas. Bestiimmelserna 
i denna lag om skatt skola i tilliimpliga delar giilla iiven riinta. 

1 Senaste lydelse av lagens ruhrik 1974: 857. 
~ Senaste lydelse 1975: 133. 
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N111·<11"a11de lydelse Ft)rc.1"/agc•11 /_l'dc/.1c' 

61 a *' 
Ränta enligt 61 *första stycket utgår fr[m och med m{maden efter den. 

då skattebeloppet efter meddelat beslut om skattens fa<;tstiillande blivit 
inbetalat. till och med den månad då beloppet utbetalas. 

Ränta utgår även på ränta enligt 
52 och 52 a ~* samt 55 * 2 mom .. 
som återbetalas. I fråga om räntan 
gälla i övrigt bestämmelserna i 52 * 
I mom .. dock all räntan hcriiknas 
m· /ii11sstyrel.H'll. 

Ränta utgår iiven p;I ränta enligt 

52 och 52 a ** samt 55 * 2 mom .. 
som återbetalas. I fråga om räntan. 
l'ilke11 skall heriikna.1· 111· lii11.uf-"rcl
se11. giiller i övrigt bestiimmclserna 
i 52 ~ I mom. Räntan skall dock 
11tgå efier rii11te.1a1.1· som 111ot.1T11rar 
det i 51 .~ I 11w111. angil'IW di.1ko11-
tot. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. Äldre bestämmelser giiller 
dock fortfarande i fråga om ränta som belöper pil tid före ikraftträdandet. 

3 Senaste lydelse 1974: 857. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 36 ~ 3 mom. lagen ( 1958: 295) om sjömans
skatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11r11m11cfr lydl'lse Fiircs/agc11 lvdclse 

3<) ~ 

3 1110111. 
2 Sjöman eller redare som 

har riitt att <llerfil för mycket erlagd 
skatt skall er"h<llla riinta frcstit11-
tio11.1rii11ta) på heloppet. Riinta ut
giir under visst kalenderår efter den 
hiigrc· en· de rii11tc.1at.1cr som giil/er 
1·id haiik11i11g m· rii11ta .fi"ir det i/ref 
enlig! 69 ~ I 1110111. 11pphiirds!t1ge11 
11953: :!7:!1. Räntebelopp som un
derstiger femtio kronor uthctalas 
ej. 

3 1110111. Sjöman eller redare som 
har riitt att <'1terfo för mycket erlagd 
skatt skall erhi'tlla ränta (rc.11it11-
tir111.1Tii11ta) pil heloppet. Riinta ut
gf1r under visst kalenderår efter den 
rii11t1·sars som 111ot.1·1·an1r det m· 
riksha11ke11 ,ti1.1·t.l'fiillda diskonto 
.10111 J:iiller 1·id 11tgii11ge11 il\' dl'cem
her det fiiregäendc året. Räntehe
lopp som understiger femtio kronor 
utbetalas ej. 

Vid beriikning av ränta skall iakttagas. 
att ränta för skatt. avseende visst beskattningsår. utgår från och med den 

I mars niistföljande år. om skatten erlagts före denna tidpunkt. och i annat 
fall friln och med mänaden efter den dä skatten erlagts. 

att ränta utgiir till och med den månad. dfi beslut om återbetalning 
meddelas. samt 

att riinta utg[ir i helt krontal. varvid öretal bortfaller. 
Har hcslut som föranlett riinta ändrats på sådant sätt att ränta icke skulle 

ha utgätt eller utgått med liigre belopp. om ändringsbeslutet beaktats vid 
ränteberäkningen. iir sjöman eller redare skyldig äterbetala vad han sälun
da upphurit för mycket. Bestämmelserna om revisionskrav äga därvid 
motsvarande ti!Himpning. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1984. Äldre bestämmelser gäller 
dock fortfarande i fråga om riinta som belöper på tid före ikrafttriidandet. 

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

~ Senaste lydelse 1974: 862. 



Prop. 1983/84: 58 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter 
enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 24 a. 25 m:h 26 ** lagen ( 1959: 552J om upp
börd av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111'{1ra11de lyde/.1·e Fiire.1'/i1ge11 lydelse 

24 a * 
Överstiger erlagd preliminär avgift den slutliga avgiften för utgiftsåret. 

skall riksförsäkringsverket ombesörja alt den överskjutande avgiftenjiimte 
ränta återbetalas till arbetsgivaren. om summan därav. i förekommande 
fall efter avdrag för kvarstående avgift. uppg[1r till minst tjugofem kronor. 
Vid beräkningen av räntan äger 24 §tredje och fjärde styckena motsvaran
de tillämpning. Ränta skall ej utg<'1 om riintebeloppet understiger femtio 
kronor. 

Ränta utgår för år enligt den hög
l"i' m· de pmci•nt.rntser. som i de
cember månild under utgiftsfiret 
ji1ststiillts enligt 69 §I mom. andra 
stycket upphiirdslilgen ( 1953: 272). 

Riinta utgär för ilr enligt den rii11-
tesilt.1· som 111111.1·1·tll"ill" det ar rik.\·
ha11ke11 .fi1ststiilldi1 diskonto som 
gäller l"id 11tgil11ge11 il\' december 
under utgiftsäret. 

Räntan beräknas för en tid av tjorton m<inader. På ej debiterad prelimi
när avgift, som erlagts efter den 18 december under utgiftsårct men senast 
den 30 april påföljande år, utgår dock räntan för en beriiknad tid av åtta 
månader. 

25* 
Tillkommande avgift erlägges i tid och ordning, som enligt 19 * tredje 

stycket giiller för betalning av preliminär avgift. och fördelas till betalning 
vid tvii inbetalningstillfällen. Avgift om högst femhundra kronor skall dock 
erläggas vid ett inbetalningstillfälle. Tillkommande avgift under tjugofem 
kronor uttages icke. 

Pil tillkommande avgift skall ar
betsgivare crliigga respitriintil. Så
dan ränta skall dock ej päföras om 
den understiger femtio kronor. 
Ränta utgår för varje kalenderår ef
ter den räntesats, som för det iiret 
gäller enligt 24 a * andra stycket. 
För tidrymd under ärct ctkr det då 
avgiften pil.föres utgår dock räntan 
efter den räntesats som gäller vid 
riinteberiikning det ilr då debite
ringen sker. 

1 Lagen omtryckt 1974: 938. 

Pil tillkommande avgift skall ar
betsgivare erliigga respitriinta. Så
dan riinta skall dock ej påföras om 
den understiger femtio kronor. 
Riinta utgftr för var:je kalcnderilr ef
ter den riintesats. som för det itret 
giiller enligt 24 a * andra stycket 
med tilliigg il\' tre prou•11te11heter. 
För tidrymd under året efter det dii. 
avgiften päföres utgår dock riintan 
efter den riintesats som giiller vid 
riinteberiikning det år dil debite
ringen sker. 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1981: 6%. 
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N111·11r1111</e lyddse FiireslllRl'll lydelse 

Riinta utgiir friin rn:h med den I mars andra ltret efter utgiftsäret till och 
med den miinad. dit den tillkommande avgiften skall erläggas eller. om 
avgiften skall erliiggas vid flera inbetalningstillfällen. till och med den 
miinad. under vilken det första inbetalningstillfiillet infaller. dock ej i något 
fall for längre tid iin tvi! <ir. Ränta avseende belopp som tidigare äterbeta
lats till arhetsgivan:n skall dock utgå friln utgftngen av den mänad. då 
heloppet iitt:rhetalats. 

26 §~ 

Om det finns synnerliga skiil f{tr riksförsiikringsverket medge anstånd 
helt elkr delvis med erliiggande av pMört avgiftshelopp som uppbärs av 
verket och förfaller till betalning efter det alt ansökan om anstånd har 
gjorts. Anst<imlstiden far bestämmas till längst två mi\nader efter utgången 
av den mi'tnad. dit beloppet skulle ha erlagts. Söker en arbetsgivare rättelse 
av avgiftspMöring enligt 36 § eller anför han besviir över beslut av riksfor
siikringsverket enligt 38 §.får anstiind meddelas iiven på ansökan som har 
ingetts efter del att beloppet har förfallit till betalning. Siidant anstånd fttr 
beviljas intill dess tv;I mänader har förtlutit friin dagen för riksförsäkrings
verkets. kammarriittens dler regeringsriittens avgörande i saken. 

Sedan anstiind har meddelats, f<ir det avgiftsbelopp som omfattas av 
ansl<indet inte drivas in under tiden för anständet. ej heller far restavgift tas 
ut för beloppet. 

.Är en arbetsgivare berättigad att fä ut för mycket erlagd arbetsgivarav
gift. fiir denna tas i anspriik för att betala sådan arbetsgivaravgift som 
omfattas av anstiindet. 

Har anstfmdstiden gåll till iinda utan att hela avgiftsbeloppet har heta
lats. skall arbetsgivaren betala restavgift på den del av beloppet som dil var 
obetald. 

Den som har fiitt anstånd i avvak
tan pf1 kammarriitkns eller rege
ringsriittens beslut skall betala an
ståndsriinta för s<'tdan del av av
giftsbeloppet som genom beslutet 
har faststiillts till betalning. Ränta 
som understiger femtio kronor skall 
dock ej piiforas. Riinta utgiir for 
var:ie kalenderiir efter den riintesats 
som för det ;iret giiller enligt 24 a * 
andra stycket. 

Den som har fött ansti'ind i avvak
tan pä kammarriittens eller rege
ringsriittens beslut skall betala an
ståndsriinta för sädan del av av
giftsbeloppet som genom beslutet 
har faststiillts till betalning. Riinta 
som undersiiger femtio kronor skall 
dock ej pMöras. Ränta utgilr för 
va1:ie kalenderär efter den riintesats 
som för det faret gäller enligt 24 a * 
andra stycket med til/1igR 111· tre 
pr<1cc11 tenhcter. 

Anst[\ndsriinta utg{tr från och med månaden efter den. då avgiften skulle 
ha erlagts om anstånd icke hade medgivits, till och med den månad. d{t 
anstilndstiden gillt till ända. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1984. Äldre bestämmelser gäller 
dock fortfarande i fräga om 

I. riinta t.:nligt 24 a § som beräknas enligt den ärliga avgiftsdebiteringen 
iir 1984 eller tidigare. 

2. rcspitriinta. anståndsriinta och restitutionsriinta som belöper pä tid 
före ikrafttriidandct. 

'Senaste lydelse 19tC: 122. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i tullagen ( 1973: 670) 

Härigenom föreskrivs all 20a och 22 ** tullagen ( 1973: 670) skall ha 
nedan angivnci lydelse. 

N111·w·a11de lydelse Fiireslagen lydelse 

2(1 a *I 
Ränta enligt 20 * utgfir för visst 

kalender:'tr efter den hiigrl' 111· de 
rii11te.rnt.1·er som gäller l'id hl'riik
ning lll' rii11ta.fi'ir det tlrl't l'tlligt 69 .~ 
I 1110111. andra stycket tlflflhiirdsla
grn I 1953: 272 i. För tid som in fal kr 
efter utgfingen av det ilr uit införsel
avgiften slutligt faststiilles tillämpas 
dock den ri"intcsats som gäller för 
det äret. Ränkhelopp som under
stiger femtio kronor pfiförcs ej. 

Riinta enligt 20 * utgiir för visst 
kalenueriir efter den riillfl'.rnts som 
11101.1·1·t1rar dl't ar riksh1111ke11 .fi1.1·1-
.1·tiilld11 diskonto .1'0111 giill<'I' l'id 11t
gti11g1"11 111· d1•ce111h1'1' d1·t .fiirl'glien
de i'ire/ 111cd 1illiigg m· tr1· pmn•111-
1•11hc1cr. För tid som infaller efter 
utgiingen av del tir då införselavgif
ten slutligt faststiilles tilliimpas 
dock uen riintesats som giiller för 
del iiret. Riintebelopp som under-
stiger femtio kronor påföres ej. 

Vid heräkning av ränta enligt 20 * första eller andra stycke! giiller all 
riinta utgår 

från utgiingen av den andra månaden efter den dfi varan angavs till 
förtullning. doi.:k alt riinta pa avgift. som motsvarar tidigare ilterbetalat 
avgiftshclopp. utgår friin utgången av den milnad d~t beloppet äterbeta
lades. 

till och med den manad dft beloppet skall erliiggas. 
Riinla enligt andra stycket utgilr ej för liingre tid iin l vfl {1r utom i fall som 

avses i 20* första stycket 3. 
Ränta enligt 20 § tjiinle stycket utgiir för den tid fördröjningen omfattar. 

Har beslut. som föranlett riinla. iindrats pii s:-idant siitt att riinta icke 
skulle ha utg~ttt eller skulle ha utg:itt med liigre belopp. skall ny beriikning 
av riinta göras och för mycket pi1förd riinta i1tcrbetala.'i. Riinta utgiir ej pä 
riintebelopp som tullskyldig äliigg.~s betala enligt 20 * utöver tidigare erlagd 
riinla. 

Hestiimmelserna i denna lag om tull o..:h annan inflirselavgifl iiger mot
svarande tillämpning betriiffande riinta enligt uenna paragraf. 

., .., ~~ 
-- s 

Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med hiigre belopp 
iin han riitteligen har att erliigga. iilerbetalas iiverskjutande belopp. Mot
svarande giiller niir han inbetalat tull eller annan införselavgift trots att 
avgift ej ,kall utg{1. Har med stöd av 5 * lllllförordningen ( 1973: 979) med
delats förordnande att tull inte skall utgil för vara av visst slag :iterbctalas 
inhetalal tullhelopp. Belopp. som den tullskyldige kan dra av enligt lagen 
( 1968: 430) om merviirdeskatl. <ilerbetalas dot:k ej. 

P{1 belopp som äterbetalas utgiir' P:i belopp som t1lerbetalas ulgt1r 
ränta. Riinla utgilr iiven p;I riinta riinta. Riinla utgilr iiven pfi riinla 

1 Scna,te lydelse i'J7'>: '>7'>. 
' Senaste 1},tklse I 9XO: 450. 
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N111·w·a11de lydelse 

enligt 20 ~som iiterbctah1s, Vid riin
tcberiikningen tilliimpas be~tiim

melserna i 20 a * första stycket. 
Ränta utgiir friln utgången av den 
mfrnad under vilken beloppet er· 
lagts till och med den månad då be
loppet uthetalats. 

16 

Fiireslugen lyde/H' 

enligt '.?Il~ som återbetalas. Vid riin
teberiikningen tillämpas bestäm
melserna i 20 a * första stycket. 
Riintan skall dock heriiknas man 
tillägg a1· Jiir a11gi1•1w procentenhe
ter. Ränta utgår från utgången av 
den månad under vilken beloppet 
erlagts till och med den månad då 
beloppet utbetalats. 

Har beslut, som föranlett ränta enligt andra stycket, ändrats på siidant 
sätt att ränt<t icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp. 
skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för mycket. 
Bestiimmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift gäller därvid i 
tillämpliga delar. 

Vid återbetalning till den tullskyldige får avdrag göras för till betalning 
förfallen tull eller avgift som den tullskyldige har att erlägga till tullverket. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1984, Äldre bestämmelser gäller 
dock fortfarande i fråga om ränta som belöper pil tid före ikraftträdandet. 



Prop. 1983/84: 58 

FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

17 

vid regeringssammanträde 

1983-10-13 

Närvarande: statsrådet l. Carlsson. ordförande, och statsråden Lundkvist, 

Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallcn. Andersson, Rainer, 

Boström. Bodström. Göransson. R. Carlsson, Holmberg. Thunborg 

J<'öredragande: statsrådet Feldt 

Lagrådsremiss om ändringar i taxeringsförfarandet m. m. 

I Inledning 

Enligt regeringens bemyndigande den 13 maj 1982 har chefen för dåva

rande budgetdepartementet tillkallat en kommitte 1 !B 1982:03) med upp-. 

drag att se över bl. a. det grundläggande taxeringsförfarandet i första 

instans och skatteprocessen. Kommitten har antagit namnet skatteförenk-. 

lingskommittcn. Som ett led i översynsarbetet har kommitten lagt fram ett 

par förslag i betänkandet I Ds Fi 1983: 16) Vissa ändringar i taxeringsfö1fa-; 

randet. 

Kommittens förslag gäller dels bestämmelserna om taxeringsnämndens 

beslutsförhet med ordföranden ensam. dels bestämmelserna om taxerings

nämndens unckrriittclseskyldighet. Förslaget angående ordförandens be

slutanderiilt giiller den bcloppsgriins pä 500 kr. över vilken en avvikelse 

inte för gå för att ordföranden skall kunna meddela beslutet ensam. riirsla

gel angiiende nämndens underrättelseskyldighet syftar till ett förenklat 

förfarande i vissa fall. Kommitti.!ns betänkande har remissbehandlats. En 

förteckning över remissinstanscrna samt kommittens förslag till lagänd

ringar hör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I resp. bilaga :! . 

Fiir remissinstanscrnas ställningstaganden kommer jag att redogöra i an

slutning till min behandling av de olika frågorna. 

Jag föreslår vidare ett förtydligande av taxeringslagens bestämmelser 

om besvär till mellankommunala skatterätten av vissa koncernbolag. 

Jag tar också upp ett par frågor på uppbördsomrädet. Det gäller för det 

första frågan vilka räntesatser som bör giilla när staten återbetalar skatt till 

1 Generaldirektören Gösta Ekman. ordförande. Hinsrädet Sven Gunnarsson. f. d. 
riksdagsledamoten Wilhelm Gustafsson. riksdagskdamöterna Anna Lindh, Tage 
Sundkvist. Karl-Erik Svartberg och Knut Wachtmeister. lagmannen Bertil Wcnner
gn:n samt riksdagsledamoten Hans-Olov Westberg. 

:?. Riksdugen 1983184. I .10111/. Nr 58. 
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den enskilde resp. när den enskilde betalar skatt efter den urJinarie betal

ningstidpunkten. För det andra behandlar jag frfigan om överföring av 

skatt till främmande stal i enlighet med internationell<! överenskommelser i 
ämnet. 

2 Vissa frågor angående taxeringsförfarandct 

2.1 Enmansbeslut i taxeringsnämnd 

Nul'arande ordning 

Som huvudregel för taxeringsnämndens beslutförhet giiller enligt nJ * 
taxeringslagen ( 1956: 623), TL, att beslut far fattas om ordföranden och 

minst två andra ledamöter är närvarande. Om taxeringsniimndens distrikt 

omfattar mer än en kommun fordras do<.:k att minst tn: andra kdamöter iir 

närvarande. Från delta krav på fullsutten niimnd görs vissa undantag. 

Beslut får nämligen under vissa förutsiittningar meddelas av ordföran

den ensam. Så får först och främst ske när beslutet inte innefattar en 

prövning av ärendet i sak. För att ordföranden ensam ~kall f{t meddela ett 

beslut som innebär sakprövning förutsiills att det är frilga om n[1gnt av 

siirskilt angivna fall. 

Ordföranden är sålunda ensam beslutför i sak om beslut.:! om la.xering 

inte innebiir avvikelse från självdeklarationen eller annan uppgif't som den 

skattskyldige lämnat till ledning för sin taxering. om beslutet medför avvi

kelse som uppgär till högst 500 kr. taxerad inkomst, om beslut.:! innebi!r 

rätlelse av ett tidigare beslut som till följd av skrivfel. riikncfel eller annat 

sådan! förbisc:ende innehåller uppenbar oriktighet ellt:r om beslutet av~er 

iirendc i vilket saken iir uppenbctr. Ordfiirandens behörighet att ensam 

meddela beslut i dessa fall iir dock inte oinskriinkt. Som allmiin fiirutsiitt

ning gäller nämligen att beslut av ordföranden ensam for meddela~ bara om 

det inte av siirskild anledning iir påkallat att iirendet prövas av fullsuttc:n 

nämnd. Skiil för sådan prövning kan exempelvis vara att frfigan iir kompli

<.:crad eller av principiell natur. 

Nuvarande bestämmelser om taxcringsniimndens beslutförhet med ord

föranden cns<1m infördes år 1979 genom den s. k. RS-reformen. Den ifn\ga

varandc beloppsgriinscn p<I 500 kr. valdes efter förebild av motsvarande 

föreskrift betriiffande d{1varande skallcriitterna. Bestiimmclscr om ensam

domares behörighet i liinsriitt, som ersatte de tidigare ~katteriillcrna. finns 

i 18 ~ lagen ( 1971: 289) om allmiinna fiirvaltningsdormtolar. Heloppsgriin

sen i denna h1g höjdes till 2 500 kr. den I juli 1982. 

l\0111111itfr11s ./i"irs/ag 

Det iir enligt kommittens mening viktigt att de fi"irtroendevalda lcdamii

ternas arbete inriktas pii de beslut i friimst helllimningsfriignr diir lekman-
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nainflytandet kan ha väsentlig betydelse. Kommitten anser det därför 

värdefullt om taxeringsnämnden inte behöver belastas med beslut i ären

den av rutinmässig karaktär. Arenden som bara leder till avvikelser på 

förhållandevis låga belopp är till mycket stor del av sådan karaktär och bör 

kunna avgöras av ordföranden ensam. 

Som bakgrund för sina överväganden lämnar kommitten vissa statistik

uppgifter. Enligt dessa. som avser 1981 års taxering, ändrades den statliga 

taxeringen för fysiska personer med belopp upp till 2 000 kr. i I 094 000 fall. 

Avvikelserna på belopp över 2000 kr. gällde 443000 fall. Enligt kommit

tens bedömning var en stor del av avvikelserna rättelse av sådana tekniska 

och formella fel att saken varit uppenbar och beslut kunnat meddelas av 

ordföranden ensam. 

Kommitten föreslår mot denna bakgrund att nuvarande beloppsgräns på 

500 kr. höjs till 2 500 kr. i överensstämmelse med den uppjustering som 

redan tidigare gjorts i fråga om ensamdomares behörighet i länsrätt. Kom

mitten tillägger att ärenden i taxeringsnämnden som giiller mindre än 2 500 

kr. sannolikt oftare är mer rutinmässiga och okomplicerade än mål rörande 

motsvarande belopp i länsrättcn. Kommitten framhåller också att ett 

än.:nde även i fortsättningen skall prövas av fullsutten nämnd om avvikel

sen rör en komplicerad eller principiell fråga eller om det är påkallat av 

annan särskild anledning. 

R e111issytt randena 

Kommittens förslag om en höjning av beloppsgränsen tillstyrks av rc

missinstanserna. Tre instanser förordar att beloppsgränsen bestäms till 

5000 kr. 

Ö1·e1Tiiganden och ji'irslag 

Niir nuvarande regler om taxeringsnämndsordförandcns beslutanderätt 

infördes innebar de något helt nytt i taxeringsförfarandet i första instans. 

Det föll sig därför naturligt att viilja en beloppsgräns i överensstämmelse 

med vad som då gällde i fråga om enmansmål i högre instans. Reglerna har 

enligt vad jag erfarit fungerat på ett tillfredsställande sätt och det är enligt 

min mening lämpligt att också nu följa bcloppsgränsen för enmansmälen i 

länsrätt. Jag föreslår att 63 ~ andra stycket 3 TL ändras i överensstäm

melse med detta. De nya bestämmelserna bör tillämpas första gången vid 

1984 års taxering. 

2.2 Taxeringsnämndens underrättelseskyldighet 

N11l'llra11de ordning 

Om taxeringsnämnden beslutar att frångå den skattskyldige~ sjiilvde

klaration eller annan uppgift eller upplysning som den skattskyldige lämnat 

till ledning för sin taxering, skall deklarationen enligt 69 * I mom. TL 
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for\es med uppgift om a\'vikelsen llCh skiilcn för denna. I sildant fall skall 

odsii en underriittclse siindas till den skattskyldige. Denna skall innd1iilla 

uppgift om i vilka hiinseenden deklarationen har frangi1tts od1 sblen fiir 

taxeringsniimndens beslut. I underriillelsen skall ocksi'1 finnas en upplys

ning om möjligheten att fi1 beslutet omprövat av taxeringsniimnden. Skyl

dighet att skicka underriittclse om nämndens beslut föreligger ocksii dii 

taxering för inkomst eller förmögenhet ilsatts en skattskyldig snm inte 

lämnat n{1gon deklaration. 

En underriittelse till den skattskyldige skall enligt 69 ~ -I nH1m. TL 

sändas i v<mligt brev. I siirskilda fall för dnck forsiindclsen rekommenderas 

eller delges den skattskyldige. Vidare giiller enligt 31 ~ taxeringskungiirel

sen ( 1957: 513) att underriittelsen skall vara underskri\'en av taxerings

nämndens ordförande eller föredragande i niimnden nch all den skall 

expedieras snarast efter det att niimnden fattat sitt beslut om taxeringen 

och senast i samband med att d.:klaratilmen eller annan uppgift Ö\'1:rliimnas 

for registrering. 

K <>111111i I I l;ll.1· .fi'irslag 

Kommillcns förslag i förevarande del grundas pii en önskan att s;i l;-111gt 

möjligt avlasta taxeringsfunktioniirerna arbc:tsuppgifter. som bedöms vara 

mer betungande iin som iir motiverat med hiinsyn till den betydelse som 

arbetsinsatserna kan beräknas ha för de skattskyldiga. Tanken iir ;111 taxc

ringsfunktioniirerna skall fo l'ikade möjligheter till fördjupad kontnill i nlika 

former. Vad kommitten nu tar upp iir möjligheten att i vissa f;dl informera 

om .:n gjord avvikelse utan att som f. n. tillstiilla d.:n skattsk\'ldige en 
särskild underriittels.:. 

Enligt kommittens mening bör underrilttelse om formella fel och 1·issa 
materiella a\'vikclser kunna liimnas på a1111;1t siitt iin genom ett '1irskilt 

skriftligt m.:ddclande. Niirmast till hands ligg.:r enligt kommittens hediim
ning att p;l ell eller annat siill underriilla den skallskyldige om an·ikelscn i 

samband mcd all han tillstiills skattsedeln pil slutlig skatt. 

En reform av detta slag hör enligt kommittens mening ;11 l'iigas med 

särskild hiinsyn dels till den skattskyldiges intr.:sse ;1v all kunna fo ett 

taxeringsheslut omprövat av taxeringsniimnd.:n. dels till miijligheterna att 

r~illa misstag vid taxering.:n i administrativ ordning enligt 72 a ~ TL. \kd 

detta följer. anser kommitten. all en reform bara biir omfatta friigor stim 

den skathkyldige inte alls eller endast i undantagsfall har anledning all 

b.:giira omprövning av. Detta leder i sin !lir enligt kommittens mening till 

att reformen biir avse b;1r;1 rent form.:lla fel si'1som fclriikning. l'clliverforing 

och skrivfel samt i övrigt riittelsc till den skattskyldiges f'lirdcl al' intiikt. 

fiirmi1n eller avdrag som till beloppet eller beloppsintcrvall ;ir fastlagt i 

sk;1ttelagstiftningen. M.:d hiinsyn till all en fL'iaktigt vidtagen iindring hiir 

kunna r~ittas till utan ;lit den skattskyldige hehii\'er ;111fi>ra hes1 iir finner 

kommitt0n att ref'ormcn ocksii hiir h;illas inom 1w11en f'lir si1dana fiirctecl

ser som g;ir att riitta enligt hcstiimmelserna i 72 a ~ TL. 
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Den lösning som knmmitlen med hiinsyn till hiir angirna synpunkter 

anser sig btira fliresl;-1 innchiir att det nuvarande underriittclseförfarandet 

inte skall behiiva tilliin1pas niir del iir frii!,!a om riillclser av felaktigheter av 

det •dag S\llll anges i punkterna I -_'i od1 7 i 72 a ~ TL. Som framgf1r av det 

fiil_iande skall den skallskyldige i stiillct informeras om avvikelsen via 

skallsedcln p;i slutlig skatt. S{1vill giiller punkt I - dvs. riiltelse av upp~·n

har felriikning elkr uppenbart felaktig överföring av belopp i deklaration -

siith dock den griinsen. all underriittelsc i nuvarande ordning fiir underli\- -

tas bara om avvikelse giirs med högst 5 000 kr. taxerad inkomst. Avser 

a\'\'ikelscn felaktighet enligt nilgon av punkterna 2-5 eller 7 f{tr underrät

telse underliitas end<l';t om riillclscn kdn till liigre taxering eller till liigrc 

skatt ftir den skat !skyldige. De avvikelser det i dessa fall enligt kommillcns 

redovisning i praktiken iir fri'1ga om iir felaktighet betriiffande underlag för 

skngsviirdsavgirt eller angilcnde fastighets taxeringsviinle. felaktighet i 

friiga om beriikning av inliikt av villafastighet. procentavdrag eller garanti

belopp. felaktighet i friiga om avdrag som medges utan siirskild utredning 

(sparavdrag. extra avdrag under annan fastighet och 100/1 000-kronors

avdragen under t_iiinst I och felaktighet i frf1ga om förutsiittningarna för 

skattereduktion. För att undcrriittelse i nuvarande ordning skall f<'i underlf1-

tas kriivs i samtliga fall dessutom all det inte av siirskilda skäl är pilkallat 

att den skattskyldige underriittas. Kornmitten pfipekar att ett siirskilt skiil 

all liimna undcrriittelsc bl. a. föreligger d<'i formella avvikelser görs i bädc 

höjande rn.:h siinkandc riktning och det kan befaras att nettoändringen kan 

framst;t som sdrbegriplig för den skattskyldige. 

Som redan niimnts skall den skathkyldige i de redovisade fallen ges 

information om avvikelserna via skattsedeln. Detta skall tillgft pft så sätt att 

skattsedeln förses med en kryssmarkcring som anger all avvikelse gjorts 

och att den skattskyldige med ledning av upplysningstextcn i broschyren 
··Kontrollera din skatt .. kan utliisa vilka typer av avvikelser som anges 

med kryssmarkcringen. Denna broschyr utsiinds tillsammans med skattse

deln. lnformatinn om den nya ordningen skall vidare ges i .. Dags att 

deklarera"' och RSY:s dcklaratinnsupplysningar. 

Kommitten har slutligen sökt bedöma effekten av sitt förslag. Undersök

ningar betriiffande 1979 och 1981 {1rs taxeringar har enligt kommitten visat 

att avvikelser görs i ca 1.8 miljoner deklarationer och att avvikelserna 

berör mer iin 3.~5 miljoner avvikelsepunkter. Vid taxeringen {\r 1981 avs[1g 

74 I 000 av dessa formella brister såsom felriikning. felöverföring och lik

nande. I m:'\nga fall utgjorde vidare tillriittaliiggandet av sådana brister den 

enda riittelsei\tgiirdcn. Enligt kommittens bedömning skulle den föreslagna 

ordningen medföra att antalet undcrriittclser om avvikelser reducerades 

med mellan _100000 och 400000. Detta skulle medföra en tidsvinst i gransk

ningsorganisationcn motwaramle ca 35 ~trsarbetskrafter. 
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Remissyttrandena 

Kommittens förslag har blivit föremål för starkt delade meningar hos 

remissinstanserna. Alla vitsordar dock att det är angeläget att söka åstad

komma förenklingar i taxeringsnämndens arbete genom olika slags re

former. Flera instanser befarar emellertid att kommitten underskattat det 

merarbete som de lokala skattemyndigheterna kan få genom de skattskyl

digas förfrågningar om kryssmarkeringarnas innebörd. Vinstt:rna genom 

reformen befaras därför bli marginella. Många remissinstanser tillstyrker 

dock att den föreslagna ordningen införs. I flera fall kompletteras denna 

tillstyrkan med ett önskemål om att reformen följs upp så att de verkliga 

effekterna hlir klarlagda. 

För att så långt möjligt minska riskerna för att reformen fftr till följd att 

undcrriittelseskyldighcten i praktiken flyttas från taxeringsnämnderna till 

de lokala skattemyndigheterna föreslår flera remissinstanser modifieringar 

av olika slag. 
RSV föreslår sålunda att skattsedeln skall förses med en kodsiffra för det 

slags felaktighet som avvikelsen avser. Genom att kodsiffrornas innebörd 

förklaras på skattsedeln eller i broschyren ''Kontrollera din skatt" kan den 

skattskyldige själv ta reda på vilken typ eller vilka typer av felaktigheter 

som taxeringsnämnden rättat. Ett liknande förslag redovisar också TCO. 

Länsstyrelsen i Värmlands län föreslår att den av kommitten föreslagna 

metoden skall få anviindas endast när det är fråga om en avvikelsetyp. 

Länsriittcn i Malmöhus län. som också ställer sig tveksam till kommittens 

förslag. förordar att nuvarande underrättelseförfarande rationaliseras ge

nom förenklade blanketter. 
Åtskilliga remissinstanser överväger särskilt kommittens förslag i den 

del som det gäller avvikelse till den skattskyldiges nackdel. RSV anser 

sålunda att den föreslagna beloppsgränsen på 5 000 kr. taxerad inkomst är 
för hög. Den bör enligt RSV:s mening sättas ned till 2 500 kr. Kammarrät

ten i Göteborg och liinsrättcn i Malmöhus län framhåller att regeln om att 

den skattskyldige på ett klart sätt skall underrättas om innehållet i ett 
beslut vilar på en viktig förvaltningsrättslig princip. Båda myndigheterna 

finner det mot denna bakgrund särskilt betänksamt att slopa underrättelser 

vid rättelser av felräkningar och felöverföringar till den skattskyldiges 

nackdel. Denna del av kommittens förslag avstyrker de därför. 

Ö1·en·iil!anden och förslag 

Jag ser det i likhet med rcmissinstanserna som angeläget att man så långt 

möjligt begränsar och underlättar taxcringsfunktionärernas mer rutinmäs

siga arbetsuppgifter. De får på så sätt mer tid för det egentliga gransknings

arbetet. Detta är viktigt särskilt med tanke på de insatser som behövs i 

fråga om de svårkontrollerade deklarationerna. 

En förutsättning för en förenkling av underrättelseförfarandet måste 

vara. att den skattskyldige får en med hänsyn till avvikelsebeslutets karak-



Prop. t 983/84: 58 23 

tiir tillfrcdsstiillande information. Det biir naturligtvis ocksf1 vara klart att 

reformen verkligen kommer att medföra en rationalisering för skattead

ministrationen. Man kan enligt min mening hysa viss tveksamhet inför den 

llisning som kommitten f"lirordar. Det finns enligt min mening anledning att 

riikna med att de skathkyldiga ofta kommer all finna meddelandet svftrbe

gripligl. Som bl. a. RSV fr<1mhWit iiverviillras diirmcd ett arbete på de 

lok<1la skattemyndigheterna med att ta fram deklarationerna och besvara 

fri'tgor. Jag anser '1lt en reform miistc si.ikas inL)m sniivare linjer. Jag ser för 

egen del valet st;\ mellan t vi'1 huvudalternativ. 

Enligt det ena bygger man pil kommittens förslag om en kryssmarkering 

p:'1 skattsedeln men liiter denna markering avse bara en eller högst två av 

de olika avvikelsetyperna. Det iir naturligt att i s{1 fall viilja de avvikelse

typer som är mest frekventa och all beskriva dessa direkt på skattsedeln. 

Det andra huvudalternativet inncb<ir alt va1:ie avvikelsetyp förses med. 

en kodsiffra vilkens innebörd beskrivs rii skattsedeln eller i broschyren 

.. Kontrollera din skatt'". Enligt detta alternativ förutsätts vidare alt det 

förenklade underriittclseförf"arandet ffir anviindas bara om avvikelsen 

avser en eller högst tvt1 avvikelsetyper och alltså kan beskrivas genom att 

hligst t vt1 kodsiffror anges pfl skattsedeln. 

Det första alternativet har den fördelen att det iir mycket liittillämpat för 

taxcringsfunktiontirerna. Det iir dock sii snävt att det kan ifrågasättas om 

det ger de förenklingseffckter som bör uppkomma fiir att reformen skall 

vara verkligt meningsfull. 

Det andra altei"rrntivct ger ett vidare användningsfält. Det synes också 

vara tillriiekligt liittilliimpat för att taxeringsfunktioniirerna utan större 

sv{1righet skall kunna välja och ange rätt kodsiffra på deklarationen för 

vidare markering på skattsedeln. Jag föreslår därför alt detta andra alterna

tiv väljs. 

Den av mig föreslagna ordningen hör i enlighet med kommittens förslag 

bara få tilliimpas niir avvikelsen gäller uppenbara felaktigheter av det slag 

som avses i 72 a * 1-5 eller 7 TL. Den gruppering av felaktigheterna som 

TL har iir emellertid i vissa delar inte lämplig att användas när innebörden 

av en avvikelse skall beskrivas för den skattskyldige. I några av TL:s 

grurpcr ingär vidare felaktigheter av siidant slag att det knappast är aktu

ellt dler liimpligt att ha med dem i ett förenklat underrättelsefö1farande. 

För all förfarandet skall bli enkelt och rationellt krävs att de felaktigheter 

som skall få.omfattas av förfarandet begränsas och grupperas med särskild 

hiinsyn till den skattskyldiges möjligheter att först?1 vari avvikelsen ligger. 

En från dessa synpunkter tillfredsställande lösning får man enligt min 

mening genom att behålla de två grupperna i 72 a * I och 3 och dela upp de 

övriga felaktigheter som bör omfattas av förfarandet på tre särskilda punk

ter. Den ena av uessa bör avse felaktighet i fråga om det extra avdraget 

under inkomst av annan fastighet (25 * 3 mom. andra stycket kommunal

skattclagen (1928: 3701. KL). den andra felaktighet i fråga om sehablonav-
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dragen under inkomst av tjänst (33 § 2 mom. KL) och den tredje felaktighet 
i fråga om det s. k. sparavdraget (39 § 3 mom. KLl. 

Jag föreslår i enlighet med vad jag nu sagt att det förenklade underrättel

seförfarandet skall få tillämpas niir en avvikelse gäller uppenbar felaktighet 

som kan hänföras till högst två av de här redovisade grupperna. Det 

återstår emellertid att ta ställning till ytterligare ett par frågor. 

Några remissinstanser som i princip ställer sig positiva till kommittens 

förslag anser att ett förenklat underrättelseförfarande inte bör användas 

när avvikelsen är till den skattskyldiges nackdel och alltså regelmässigt 

innebär en höjning av skatten. Jag anser också för egen del att det finns 

skäl att i varje fall t.v. behålla nuvarande underrättelseförfarande när en 

avvikelse medför att den skattskyldiges taxering höjs. Ett förenklat under

rättelseförfarande bör sålunda bara få användas om avvikelsen leder till 

lägre taxering. Om en avvikelse avser två av angivna punkter kun det 

naturligtvis ibland vara fråga om ändring i både höjande och sänkande 

riktning men som totalt medför att taxeringen blir lägre. I sådant fall torde 

det ofta föreligga skäl att underrätta den skattskyldige om avvikelsen i 

vanlig ordning. Frågan om möjligheten att i viss utsträckning tillämpa 

förfarandet också när avvikelsen är till den skattskyldiges nackdel får 

bedömas sedan man fått erfarenhet av det nya förfarandet. 
Enligt kommittens förslag får ett förenklat underrättelseförfarande vid 

avvikelse på grund av uppenbar felräkning eller felöverföring i deklaratio

nen bara användas om rättelsen avser högst 5 000 kr. taxerad inkomst. 

Enligt min mening bör avvikelse till den skattskyldiges förmån också i 

sådana fall få ske utan hänsyn till någon beloppsgräns på samma sätt som 
- i överensstiimmelse med kommittens förslag - bör giilla i fråga om de 

övriga avvikelsetyperna. 
Jag föreslår sålunda sammanfattningsvis att en skattskyldig skall kunna 

underrätt<is om avvikelse från deklarationen genom högst två kodsiffror på 
skattsedeln och hänvisning till en kodförteckning på skattsedeln eller i 
broschyren'' Kontrollera din skatt.,. om avvikelsen är att hänföra till högst 

två av de förut redovisade avvikelsetyperna och innebär ändring till den 

skattskyldiges förmån. En grundförutsättning iir dock att inte särskilda 

skäl i det enskilda fallet talar för att den skattskyldige underrättas genom 

ett särskilt skriftligt meddelande. Som någon remissinstans påpekat bör 

också en föreskrift om det förenklade underrättelseförfarandet tas in i 69 * 
1 mom. TL. Detta medför lagtekniskt även den fördelen att en skattskyl

dig, som av misstag inte fått kodbeteckningen utsatt på skattsedeln. kom

mer i åtnjutande av en förlängd besvärstid enligt 99 * TL på samma siitt 

som en skattskyldig som inte fått föreskriven underrättelse under taxe

ringsåret. 
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3 Rätt hesvärsinstans för koncernholag 

Mellankommunala skattcriitten har i en skri,·cl-.;e den 11 ma.i 19X3 till 

justitiedepartementet tagit upp fdgan om riitt hesviirsinstans för vis-;a 
koncernholag. Skrivelsen har överliimnats till linan'idepartementet. 

Fri'1gan giiller besliimmclserna i 7.1 * TL om besviir över taxerings

niimnds beslut. Paragrafens ljiirdc stycke inneh[iller en regel l'lll att be'iviir 

rörande taxering av aktiebolag som tillsamman-; med annat <1dant hl1lag 

utgör koncernbolag skall prövas av den mellankt1mm11nala skatteriitten. 

om bolagen liimnat eller skulle ha liimnat sjiilvdcklaration inom skilda liin. 

I bestiimmelsen görs en hiinvi~ning till koncernbolagsbe-,tiimmelscrna i 

22 I *lagen< 1944: 70.'il om aktiebolag. Denna lag har numera upphiivts och 

ersatts av aktiebolagslagen < 197.'i: l>X5). I -.;istniimnda lag finn' bestiimmel

ser om koncernbolag i I kap. 2 ~- I 3 ~ lag~·n I 1975: I .IX(,) om infiirande av 

197.'i ;\rs akticbolagslag stadgas att om det i lag eller annan forfattning 

förekommer hiinvisning till föreskrift som ersatts genom hestiimmclse i 

den nya aktieholagslagcn skall den nya be.stiimmelsen tilHimpas. Stadgan

det inncbiir alt forumbestiimmelsen i 73 * ljiirde stycket TL giiller koncern
bolag enligt 197.'i {1rs aktiebolagslag. Mellankommunala skalleriitten p;lpe

kar att detta förhållande inte alltid observeras av de skattskyldiga och av 

mynuighetcr. vilket iir olyckligt, efter'iom bestiimmelserna i de angivna 

lagrummen inte iir helt identiska. Den viktigaste skillnaden torde vara all 

det numera erfordras röstmajoritet och inte som tidigare kapitalmajoritet i 

ett bolag för att det skall anses som dotterbLllag. Enligt mellanktllnmunala 

skatteriittens mening bör lagrummet iindras s;I att hiinvisningen görs direkt 

till I kap. 2 * aktiebolagslagen. 
Jag delar mellankommunala skatteriittens uppfattning att det i 73 ~ fjiirde 

stycket TL bör anges att fräga iir om koncernbolag enligt I kap. 2 ~ 
aktiebolagslagen. Jag förordar siiledes all iindring vidtas i detta hiinscende. 

4 Räntorna 

4.1 Nuvarande ordning 

Rii11tor enligt 11pphiirdslagc11 

Niir en skattskyldig har riill att få tillbaka inbetald skall eller iir skyldig 

att betala skatt som påförs sedan debiteringen av slutlig skatt avslutats 

skall enligt uppbördslagen ( 1953: 272). UBL. riinta beriiknas. Riinta beriik

nas också i vissa fall niir skattskyldig för anstiind med inbetalningen av 

skatt. 

De räntor som beriiknas vid iiterbetalning är av tvi1 slag. ö-skatteriinta 

och restitutionsränta. Ö-skatteränta utgär enligt 69 ~ I mom. U Bl. vid 

återbetalning av överskjutande preliminiir skatt och pMörs vid Jebitering-
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en a\· den slutlil,!a >katten. Restitutionsriinta utgi·ir niir en skattskyldig 

armar> har riitt att fi1 tillbaka skatt. s;idana iiterhetalningar föranleds i stort 

>dl av taxeringsnedsiittningar eller riittelser av debiteringen. 

Den tid för vilken ii->katteriinta heriikna> kan vara tolv eller sex miina

der. Riinta fiir en heriiknad tid av tolv m;inader utgiir pi1 preliminiir skatt 

som betalats senast dtn 18 januari iiret d'ter inkomstiiret. Den kortare 

riintetiden giiller niir skatten het<ilh efter den 18 januari men senast den 30 

april i·iret efter inkom>t;iret. Vidare giiller den spiirregeln att riintebeloppen 

till"1mman> inte: for iivcr'1iga 100000 kr. 

Riintesatserna for ii-skatteriint.1 fas:stiills av RSV i december ~iret före 

tkt ;'1r under vilket riintan piifiir-; i samband med debiteringen a\' den 

>lutliga -;katten. IXirvid giillcr enligt anvisningarna till 69 ~ UHL att riinte

satserna skall hestiimmas md utgf1ng'>punkt i den hög-;ta allmiint förekom

mande ;'1r-;riinta '>Om vid fashtiilkl-;en tilliimpas vid inliining i bank. Om en 

pa detta siitt hcriiknad riintesats inte utgör> av hel eller halv procentenhet. 

-;kall riintesatsen jiin1nas till niirmast hiigre slidan procentenhet. I enlighet 

med l'iiredragandens uttalande i prop. 197..:1: I :'9. som godkiimles av riksda

gen (Sk U 57. rskr :160! har RSV faststiillt riintesatserna med utgångspunkt i 

den ;·irsriinta som bankerna tilliimpat vid inl{1ning pi\ tolv miinaders riik

nmg. 

Restitutionsriinta utgilr enligt den riintesats fiir tolv mänaders ö-skatte

riinta som tilliimpats eller skall tilliimpas det {ir för vilket restitutionsriinta 

skall beriikn<I',_ Riintan beriiknas i princip fh'in det att skatten inbetalats av 

den -,katt skyldige t. o. m. m~1naden for <lterbetalningcn. 

Den riinta som en skattskyldig skall betala niir han pMörs skatt sedan 

debiteringen av den slutliga skatten avslutats !tillkommande skatt), be

niimns i 32 ~ UBL respitriinta. Ocksä denna riinta utgilr enligt den riinte

sats för tolv mänaders ö-skatteriinta som tilliimpats eller skall tilliimpas det 

;\r för vilket respitriinta skall beriiknas. Om rcspitriinta skall heriiknas för 

tid efter det tir dä den tillkommande skatten debiteras skall dock den 

riintesats tilliimpas som giiller för dehiteringsilret. Riintan heriiknas -

bortsett från nilgra undantag - fr. o. m. den I april ;'1ret efter taxeringsåret 

t. o. m. den milnad då den tillkommande skatten förfaller till betalning. 

Respitriinta rnr dock inte beriiknas för liingre tid iin två f1r. Att riintan 

beriiknas fr. o. m. den 1 april har sin förklaring i att den skattskyldige vid 

debiteringen av den tillkommande skatten ocks;( pi"lförs den kvarskatteav

gift som skulle utg?1tt om skatten beaktats vid debiteringen av lien slutliga 

skatten. Kvarskatteavgiften har ansetts s{1 avviigd att den tiicker statsver

ket~ riinteförluster t. o. m. 31 mars äret efter taxeringsi'iret. 

Anstt111dsriinta utgt1r enligt ..:19 ~ 4 mom. UBL bl. a. niir en skattskyldig 

som anfört besviir över taxeringen ftir betalningsanstånd av liinsstyrelsen 

p{i grund av att det skulle medföra betydande skadeverkningar for den 

skattskyldige eller annars framstfi som obilligt att framtvinga en betalning 

innan ta.\eringsfrågan avgjorts. Si'illan riinta utgiir ocksii niir den skatt skyl-
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dige rnr anstånd med hetalningen av kvarst{1ende eller tillkommande skatt 

som påförts på grund av att 3 ~ lagen I 1980: X65J mot skatteflykt har 

tilltimpats. Räntan heriiknas fn'tn utg{rngen av den manad dii skatten skulle 

ha betalats om ansti'tnd inte medgetts t. o. m. den rrn'inad tb anst{111dstiden 

gått till ända. 

Anstiindsriinta utg{ir i likhet med restitlltionsriinta och respitriinta enli):!t 

den riintesats för tolv m{inaders ö-skatteriinta som tilliimpats eller skall 

tillämpas det är för vilket anstfö1dsriinta skall beriiknas. 

Riintor enligt i·is.rn anclra _t;'i1:fi11111i11gar 

Riintesatsen för tolv mi111aders ö-skatteriinta skall ocks{1 tilliimpas enligt 

bestämmelser i lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och g[irnskatt. AG L. tulla

gen { 1973: 670) och lagen I 1958: 295) om sjlimansskatt. SjL. 

Denna riintesats för ö-skatteriinta skall sitlunda enligt AGL bl. a. tilliim

pas p<t den riinta som utg{!I" niir ska It inte foststiillrs inom <itta m{rnader efta 

det att bouppteckning eller deklaration senast skulle ha varit ingiven. 

Detsamma gäller riinta som utgiir pti tillkommande skattehelopp. p~i skatt 

som hetalas genom skuldebrev eller skuldförbindelse. p{1 skatt för vilken 

betalningsanstånd meddelats eller pf1 skatt som iiterbetalas. De hiir redovi

sade riintebestiimmelserna finns i 52 ~ I och 2 mom .. 52 a ~- 55 ~ 2 mom. 

och 61 a * AGL. 

Enligt tullagen gäller riintesatsen för tol\' mföiaders ii-skatteriinta dels dC1 

rtinta skall beriiknas p{1 tull eller annan införselavgift som tullskyldig skall 

hetala ytterligare på grund av exempelvis llmtulltaxering eller heslut av 

kammarrätt eller regeringsr~ltten. dels d~1 tullskyldig har riltt att få tillhaka 

inhetalad tull eller införselavgift ( 20 a och 22 ** J. 
I fr~1ga om sjömansskatt skall räntesatsen för tolv 111[111aders ii-~katteriin

ta tilliimpas vid återbetalning av skatt 136 * 3 mom. SjL). 

Räntehestilmmelserna i lagen ( 1959: 552) om upphörd av vissa avgifter 

enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter. A VGL. ing~lr i ett system för 

upphiird av arhetsgivaravgifter som är utformat efter mönster av U HL:s 

system. I överenssHimmelse hiirmed har ocks[1 reglerna för beriikning av 

ränta stor överensstämmelse med vad som giiller enligt U H L. 
Rtinlan på överskjutande avgift utgiir enligt 24 a ~ A VG L alltid efter 

räntesatsen för tolv mr111aders ö-skatteränta. En reglering av rtintan med 

hiinsyn till räntetiden görs pf1 sä siitt att ränta pil avgift. som hetalats senast 

den 18 december under utgiftsåret. heräknas för en tid av 14 m~111ader 

medan ränta på ej debiterad preliminilr avgift. som betalats efter den 18 

december men senast den 30 april det följande året. utgår för en beriiknad 

tid av åtta månader. 

A VGL:s bestämmelser om rilntesats för restitutionsränta n I ~ ). respit

riinta (25 *)och anståndsriinta !26 ~)överensstämmer med vad som giiller i 

friiga om si1dana räntor enligt U BL. 
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.i.2 ÖHniigandcn och förslag 
l:BL:s nuvaramlc riintehestiimmclser har gitlll sedan itr 197.'i och iir 

utformade i enlighet med de synrunkler som redovisades ;1v utredning.en 

0111 företagens urrgiftsrlikt i hcUinkandet ISOt: 1973: .~3) Riinta och rest

a\·gift rit skatt 111. m. Ell v;isentligl inslag iir riinltlrnas anknytning till det 

allmiinna rcintebget och deras bcriikning. i övrigt med hiinsyn till krcditsvn

runkter. Som har framgatt av min tidigare redogörelse har anknytningen 

till det ;illmiinna riinteliigt::t i"istadknmmits genom all riintesaherna för 

ii-skatteriinta ;·1rligen skall fashLillas av RSV med utg:ing~runkl i den 

hiigsta allrniint förekommande iir-;riinta 'illlll \·id fashtiillclsen giillcr vid 

inl;1ning i bank. Den hiiµre av dessa faststiillda riinlesaher blir sedan 

tilliimrlig 11cksii r;·i de andra riintorna. 

Sedan bestiimmelscrna införde.; har kreditinstitutcno.; inl;-111ings- och ut

lilningsverksamhet successivt föriindrats. Detta har inte minst giillt for

merna l"ör bankernas inliining och det iir inte Hingre helt 1iitt att avgöra 

vilken riinte-,ats som kan anses vara den högsta allmiint förekommande vid 

inl:'ining i bank. Det iir diirför angeliiget att nu finna en annan form for 

riintnrnas anknytning till det allmiinna riinteliiget. Det finns enligt min 

mening skiil att i framtiden avviiga riintesatserna ocks;I med hiinsyn till den 

o.;killnad som raden allmiinna kreditmarknaden görs mellan inliinings- och 

11t1~111 i ngsriintorna. 

Bankernas inli"111ingsriintor har hittills visat god följsamhet till riksban

kens diskonto. Riintorna vid insiittning. pi.( tolv mi111aders riikning hos bank 

har vidare legat i paritet med di~kontot. Som exempel kan niimnas att hiide 

diskontot och tolvmiinadersriintan var 11 r:.; i decemhcr 1981. I decemher 
följande iir var diskontot I()';:·~. och tlllvm~inadersriintan I 0.2.'i ':i. 

Enligt min mening hör det diskonto som giiller vid utgfö1g.en av decemher 
månad det ;ir d~1 räntesatserna f. n. fashtiills kunna giilla vid utriikning. av 

s~1dan ö-skatteriinta som utgfar för tolv m:'inader. Diirmed följer att sfidan 

del av ii-skatteriintan som skall beriiknas frir en tid av sex m<'inader bör 
motsvara en riinta efter halva diskontot. Nfigon siirskild riintesah hehövs 

dock inte för denna ränteutriikning. Den kan ocks{1 göras med tilliimpning 

av diskonlot och den tid för vilken riintan utgiir. Jag föresli'ir att lJ BL:s 

heqiimmelscr i 69 * I mom. ändras i enlighet med vad jag har sagt nu. Det 

hör framhullas att mitt förslag medför att ni1gon faststiillelsc av riintesatscr 

inte kommer att hli hehövlig i fortsiittningen. 

Enligt den utformning som nu giillande riintehestiimmelser i övrigt har 

hlir diskontot genom den föreslagna iindringen av 69 * I mom. riintesats 

ocksi·1 vid hcriikning av restitutionsriinta. rcspitriinta och anstt111dsriinta 

t:nligt UBI, och A VGL. S{1 blir ockst1 fallet i fri"lga lll11 de riintor enligt 

AGL. tullagen och SjL för vilka jag har redogjort tidigare. 

Detta resultat framstår som helt följdriktigt niir det giiller riinlor som 

utg:°1r vid iiterbetalning av skatt eller avgift. En räntesats som i rrincip 

motsvarar diskontot framstf1r diiremot som for lt1g i friiga om riintor som 
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utgi.ir niir betalningsanstiind beviljats eller b.:talningcn annars har blivit 

uppskjuten. I dessa fall bör enligt min m.:ning rn hiigr.: riint.:sats giilla. 

Fr;'1ga iir cb niirmast med hur miinga proccntcnhct.:r det fiir i.hkatteriintan 

tilliimpliga diskontot biir uppriiknas. 

Den av mig föreslagna nrdningcn bygger liksnm nuvarande riintcsystcm 

pi1 en anknytning till det allmiinna riintcliiget .som bl. a. speglas i kreditinsti

tutens in- och utliiningsräntor. Skillnaden mellan dessa synes i och för sig 

kunna motivera en höjning med fyra-fem prm:cntenhetcr. 

Man bör emellertid enligt min mening inte grunda cn höjning av riintesat

scn enbart p<1 rena kreditsynpunkter. Hänsyn bör ocks;[ tas till att den 

kredit som den skattskyldige fott genom att betalningen blivit senarelagd 

inte siillan har uppkommit oavsiktligt. Jag föreslt1r diirför att förhöjningen 

bcstiims till tre procentenheter for respitriinta. anst~mdsriinta och de övriga 

riintor som utgfir niir betalningen senareliiggs. Riintebestiimmelserna i 

Li Bl,, AGL. tullagen, SjL och AYGL fiircsl[is ändrade i enlighet hiirmcd. I 

samband diirmed bör ocks[i mlgra iindringar av redaktionell natur göras i 

bestiimmelserna. 

Jag fi.iresliir att de nya riintercglerna skall giilla fr. o. m. itr 19X4. Äldre 

bestiimmelser bör dock fortfarande tilliimpas pit respitriinta, anstiindsriinta 

och rcstitutionsriinta som hcliiper pft tid före den I januari 1984. Detsamma 

hör gjlla ocksii i friiga om ö-skattcriinta och riinta enligt 24 a * A VGL. som 

avser dc11 iirliga debiteringen i1r I 9X4 eller tidigare iir. 

Jag vill till sist siiga ni1gra ord nm mitt förslags statsfinansiella effekt. 

Nuvarande regler om avrundning av riintcsatscrna för ö-skatteriintan 

kan i vissa liigen mcdfdra att den heriiknas efter riintesatser som överstiger 

giillande diskonto med en halv procentenhet. Detta intriilTade vid fashtiil

lclscn av riintesatscrna i december 1982. Som jag niimnt förut var diskontot 

d;i 10'.i och bankernas inltmingsriinta 10.2.'i '.:;. Genom den fi>reskrivna 

förhöjningen till niirmast högre halva procemenhet blev riintcsatscrna för 

ii-skattcriintan 10.5 ~-i resp . .'i,.'i '.'.(och allts.l en halv procentenhet större iin 

lllll diskonhit varit direkt tilliimpligt. Genom riintcbcstiimmclsernas ut

formning kom denna skillnad ocksa att giilla de övriga riintor som iir 

anknutna till riintc,ats för ö-skatteriintor. Enligt bcriikningar som gjorts av 

RS V: s uppbördssektion kan de ytterligare riinteintiikter som staten skulle 

ha fatt lllll riintcsatserna i stiillct varit direkt kopplade till diskontot upp

skattas till 60 milj. kr. Detta belopp skulle naturligtvis varit större om den 

av mig förc~lagn;1 regeln för bcstiimmande av riintesatsen för respitriinta 

LlCh anstandsriinta ocks{1 giillt. De ytterligare ränteintiikter som stats verket 

~irligen kommer att fä genom iindringcn av riintöatserna fiir dessa riintor 

ligger i ~torleksordningen 2.'i- .~O milj. kr. 
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5 Överföring av skatt till främmande ~tat 

5.1 lnkdning 

De svenska reglerna om hur man skall förhinJra all en och ~amma 

inkomst eller formiigenhct blir be.skattad b:lde i Sverige och i etr annat land 

har under senare <tr kompletterats pii uppbördsomr[idet. Avsikkn med 

dessa hestiimmelser iir fors! lH.:h friimst att göra det möjligt att underl{lla 

skatteavdrag pii viss inkomst nhr skatteavdrag pii inkomsten görs i det 

andra landet. Vidare skall hcstiimmelserna göra det möjligt att föra över 

skatt. som har betalats i ctt land. till ett annat land. om skatten borde ha 

betalah i det andra landct. De nu angi\'na bestiimmelserna om uppbörd 

och överföring av skatt i dubbelbeskattningssituationer finns dels i den 

interna svenska lagstiftningen. dels i övcrenskommelscr som Sverige triif

fat med de nordiska staterna. 

Lagstiftningcn tillkom iir 1981 I prnp. 1981 i82: 73. Sk U 21. rskr 121. SFS 

1981: 13171. Det har numera visat sig alt dct finns ett behov av all utvidga 

möjligheterna till överföring av skatt. 

Förslag om en <1dan utvidgning av överföringsmlijligheterna lades fram i 

en lagriidsremiss som beslutades den 19 maj 1983. Förslaget innebar i 

princip att de i U BL angivna föruhiittningarna för överföring skulle slopas 

och - genom en hiinvisning till triiffade iiverensklHnmelser om uppbörd -

ersiittas av villkoren i dessa övcrenskommclser. 

Lagrfalet förordade i ett yttrande den 27 maj 1983 att lagn::gleringen gavs 

ctt mer preciserat innehiill, varigenom ribdagcn fick möjlighet att ta 

stiillning till huvuddragen i denna. 

Jag godtar vad lagriidet siilunda har fiirordat och liiggei· i det följande 

fram ett förslag till reglering av en spcciell fraga som ror överföring av 

skatt. 

5.2 :'llurnrandc ordning 

Hest:immelserna om uppbörd och överföring av skatt med anledning av 

internationella överenskommelser finns i 44 a ~ U BL. Besliimmclserna 

innebiir som jag nyss har antytt att de svenska skattemyndigheterna under 

vissa förutsiittningar kan besluta dels att skatteavdrag för prcliminiir skatt 

inte skall göras i Sverige 144 a *första stycket). dels att preliminiir ~katt 

som betalats hiir i landet skall föras över till ett annat land t44 a * andra 

stycket). 

Beslut om all skatteavdrag för preliminiir skatt inte skall ske fattas av 

dcn lokala skattemyndighctcn. Bo;::slutct kan giilla antingen en arbetstagare 

med hemvist i Sverige som utför arbete i den andra slafen eller en arbetsta

gare med hemvist i denna stat som utför arbete hiir i riket. Som villkor 

giiller att skallcavdrag p{1 grund av arbetet görs i den andra staten. 
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Be•dut om överföring av preliminiir skatt fattas av liins.-,tyrelsen. Man 

skiljer i paragritfen p[i tvi\ fall. I det ena fallet iir det en forutsiittning att den 

lokala skattemyndigheten meddelat hc-,lul 0111 att skatteavdrag far unde1fo

tas. Länsstyrelsen för di\ hesluta att prcliminiir skatt Slllll pil grund av 

arbetet inneht1llits de~sförinnan hiir i rikl.'.l skall livl.'.rföras till den andra 

staten för all gottskrivas arbetstagaren diir. 

I det andra fallet giiller som fiiruhättning att dl.'.! slutligt har bestiimts att 

arbetstagarens inkomst av arbetet skall bl.'.skattas i tkn friimmamle staten. 

Länsstyrelsen fär dii besluta om iiverföring av innd"1~illen prcliminiir skatt. 

De här fitergivna bestiimmelserna infördes ilr 1981 i samband med att 

förhandlingar p[igiek om en nordisk iiverenskummclsl.'. Lllll uppbörd av 

skatt. En såLl<t11 överenskommclsl.'. har numera triiffats i anslutning till det 

nordiska handriiekningsavtalet och giiller för Sverigl.'.s del i enlighet med 

vad regeringen har föreskrivit i förordningen ( 1982: l/09) l>ll1 avtal mellan 

Sverige, Danmark. Finland. Island ol.'.h Norge om handrikkning i skatte

ilrenden. 

Upphönhöverenskommdsen ingicks mot bakgrund av all vissa problem 

uppkommit vid beskattningen av il.'.ke-norska företag och deras anstiUlda. 

som i samband med prospekteringen och utvinningen av Nordsjö-oljan 

hade uppdrag i Norge inom byggnads- och entreprenadomritdet. Siiviil 

företagen som de anstiillda utsattes niimligen för skatte- och avgiftskrav 

frfin bitde hemviststaten och Norge p;i grund av sv;irigheler att tolka och 

tilliimpa vissa bestiimmclser i dubbelbeskattningsavtalen. 

Utgtmgspunkten for uppbördsöverenskommelsen har varit att prelimi

när skatt för inkomst av arbete i en nordisk stat skall betalas endast i en 

stat. iiven om skattemyndigheterna i arbetsstaten resp. företagets och de 

anstiilldas henwiststat har olika uppfattningar om beskattningsriitten enligt 

giillande dubbelbeskattningsavtal. I iivcrensstiimmclse hiirmed ge.~ i ÖVL'r

enskommelsen regler för bestiimmandct av i vilken stat den prcliminiira 

skatten skall betalas. Lk niimnda bestiimmclserna i 44 a ~ första stycket 

U BL är utformade med beaktande: av dessa regler i överenskommelsen. 

Uppbördsöverenskommelsen inn..:hiiller ockstt regler om överföring av 

skatt. Diir föreskrivs att i en stat uttag..:n preliminiir skatt p[i inkomst av 

arbete skall överföras till den andra staten för att diir avriiknas mot skatt p;\ 

inkomsten. om det har faststiillts all inkomsten skall beskattas i den senare 

staten. 

I anslutning till artikel 20 i handriickning~avtalet har träffats ytterligare 

en överenskommelse om överföring av skatt mellan de nordiska staterna. 

Denna överenskommelse inneh[iller generella regler om överföring. Det 

anges i punkt 5 av i.iverenskommelsen att i en stat preliminiirt eller slutligt 

betald skall p;1 vi~s inkomst eller förmögenhet kan övc1t'öras till annan stat 

för att diir avriiknas mot skatt p~i inkomsten eller förmiigl'nhetcn. 
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5.J Ön.·niigandcn Ol'h förslag 

Som jag har niimnt infördes bestiimmelserna i 44 a ~ U 13L innan n~tgon 

upphön.lsöverenskommdse hade triiffats meu Je övriga nordiska staterna. 

Hestiirnmelscrna utformaues med hiinsyn till vau som d{1 kunue bedömas 

motsvara ett praktiskt behov inom ramen för en kommande överenskom

melse. lJ BL.:s bestiimmelser om öve1i.öring av skall iir emellertid på vissa 

punkter inskriinkande i förhiillanue till såviil uppbördsöverenskommelsen 

som punkt 5 i överenskommelsen enligt artikel 20. Enligt UBL medges inte 

överföring av skatt i Jen utstriiåning som förutses i överenskommelserna 

och som för svensk del numera har visat sig vara iinskviird. I det följande 

begriinsar jag emellertid mina förslag till all avse en speciell situation. diir 

llet har visat sig särskilt angcliiget att kunna fora över skatt. Friigan om en 

ytterligare anpassning av reglerna till överenskommeisana far överviigas i 

ett annat sammanhang. 

Det iir bara preliminiir skall som har innehilllits pft grund av arbetet i 

fråga som enligt 44 a * far föras över till annat land. Överforing för alltså 

inte ske av inbetald preliminiir B-skatt eller kvarsti1ende eller tillkom

mande skatt. Detta kan medföra vissa problem. Som exempel kan tas ett 

fall diir en arbetstagare mc:d hemvist i Sverige utför <1rbo:te i Norge. I detta 

exempel görs inte n{1got skatteavdrag utan skatt pii inkomsten erliiggs i 

Sverige i form av preliminiir B-skatt. Om dc:t senare blir klarlagt att Norge 

har beskattningsriitt till inkomsten, blir det för svensk del aktuellt att i 

enlighet med det wensk-norska dubbelbeskattningsavtalets bc:stiimmelser 

undvika Jen dubbla beskattningen. Detta skall tillgi1 si1 att svensk inkomst

skatt pä vanligt siitt beriiknas pii arbetstagarens sammanlagua inkomster. 

sälcdes m:ksit pä inkomsten fnin Norge. varefter den svenska skatten 

genom avriikning skall si.ittas ned med ett bdopp motsvarande högst den 

norska skatten p{i inkomsten friin Norge. Det iir emellertid enligt dubbel

beskattningsavtalet bara såuan skatt som har erlagts i Norge som för 

avriikna'>. Det innebär att den skattskyldige mi1ste betala skatt iiven i 

Norge för att fo avriikning i Sverige. Motsvarande regelsystem för undan

röjanue av dubbelbeskattning genom avräkning giiller enligt övriga svens

ka dubbelbeskattningsavtal. 

HesUimmelserna medför s;ilunda i det angivna fallet att dubbl'lbe'>kall

ningen inte kan upphäva'> om inte skatten först betalas i det andra landet. 

Fritga kan dock lösas genom en överenskommelse mellan de myndigheter 

som enligt dubbelbeskattningsavtalet iir bc:höriga att handliigga iirenden 

ang:iende avtalets tilliimpning. För svensk del avgörs s~1dana iirenden av 

riksskatteverket eller regeringen vad giiller avtalen meu de nordiska liin

derna. Den svenska behöriga myndigheten kan diirvid. under fi.irutsiittning 

att dubhelbeskattningen undanröjs. t. ex. medge avriikning fiir utliimbk 

skatt utan att denna iir c:rlagd. 

För att frirfarandet med avriikning av utliindsk skall i ett fall som det 
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nyss beskrivna skall bli så enkelt och rationellt som möjligt, bör behörig 

myndighet enligt dubbelbeskattningsavtal få besluta om överföring i sam

band med avräkning. Överföring bör få ske av inbetald skatt oberoende av 

i vilken form skatten uttagits - som preliminär, kvarstiiende eller tillkom

mande skatt. 

I vissa situationer undanröjs duhhelhe.,kattning genom s. k. exempl, 

vilket innebär att inkomsten eller förmögenheten undantas från svensk 

beskattning. Aven i sådana fall bör överföring kunna ske i samband med 

skattenedsiittningen. 

Av praktiska skäl bör det belopp som filr överföras i samband med 

nedsättningen av den svenska skatten inte bestiimmas till vad den skatt

skyldige kan beräknas ha betalat som skatt fiir ifriigavarande inkomst eller 

förmögenhet. Förutsiittning fiir överföring bör vara att det genom nedsiitt

ningen av den svenska skatten uppkommer ett överskot\ av inbetald skall, 

som inte behövs för betalning av svensk skall för be'>kattningsiiret. Har 

hela den skall som i Swrige har fastställts för be.,kattningsi'lret betalats, 

kommer diirmed överföring att kunna göras med ett belopp som motsvarar 

den nedsiittning som medges av svensk skatt genom avriikningen för den 

utliindska skatten eller genom undantagandet av inkomsten eller förmö

genheten friin beskattning. Om den faststiillda svenska skatten inte iir helt 

betald måste den svenska mymligheten beakta att möjligheten till överfi.i

ring minskas i motsvarande mfm. 

Förfarandet med överföring innebiir inte niigon tilliimpning av UBL:s 

bestiimmelser om restitution. Överföringen skall ses som ett siirskilt upp

bönlsteknisk institut uteslutande för att möjliggiira en reglering enligt avtal 

med friimmande stat. Fordran på ett belopp som skall överföras hör 

siilunda inte kunna tas i anspr<ik genom avriikning enligt lJ UL:s bestiim

melser (68 ~) eller genom utmiitning. Den skattskyldige bör inte heller 

kunna förhindra en övaföring genom att iiverliita fordran pi1 ett belopp 

som skall överföras. Det framsti\r dock som skiiligt att den skattskyldige 

tillgodoriiknas riinta pä ett överfört belopp enligt bestiimmelserna om 

rest it utionsriinla. 

Jag föreshir att bestiimmelserna om överföring av .,kall utformas enligt 

de principer som jag har redovisat hiir. 

Till sist vill jag niimna all bestiimmelserna i UBL om befrielse fdn 

skalleavdrag och om skalle(iverfi.iring ff1r tiiliimpas endast i fiirh~illande till 

stater som har en intern reglering av motwarande innebörd och som med 

Sverige har ingiitt överenskommelse i resp. iimne. Det hör ankomma pil 

regeringen eller riksskatteverket att ge föreskrifter om hur bestiimmelserna 

niirmare skall tilliimpas. 

1 Uik.11/11g1·11 /983!X4. I .1aml. Nr 58 
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5...t Fiirl'allningsr('gkringcn 

Ucstiimmelscrna om befrielse fr;in skatteavdrag hiir rn:ks[1 i fortsiittning

cn ha sin rlats i 44 a s. De hestiimmelser som reglerar överföring av skatt 

hiir diiremot enligt min mening rlaccras i en ny raragraf. 69 a s. sist i 

UHI .:-, avsnitt "'Rc-,titution av skatt"'. För att markera att avsnittet genom 

tilliiggd av 69 a ~ inte bara giillcr restitution hör denna rubrik iindras till 

"Restitution av skatt. m.111." 

lktri1ffandc den flircslagna 69 a ~ hör följande niimnas. 

Bc-,Uimmt!lsen i första stycket motsvarar nuvarande 44 a s andra 

stycket fiir-,ta meningen och ml!dger alltsii överföring av skatt som innehiil

lits genom skatteavdrag innan den lokala -,kattcmyndighetl!n beslutat att 

skatteavdrag inte skall göras. 

Hestiimmelserna om iiverföring i andra stycket till 69 a ~ giiller inbetald 

skatt oberoende av om den hetalah som rreliminiir. kvarstiiende eller 

tillkommande skatt. Ett villkor för att överföring skall e1 ske utan hinder av 

alt skatten inte innehiillits pii grund av elt visst arbete iir dock. att viss 

inkomst eller förmögenhet beskattats bi'ide i Sverige och i den stat till 

vilken skatten skall överföras och med vilken Sverige ingiitt ett duhhelhc

skattningsavtal. Fiir överföring förutsiitts vidare att den i Sverige for 

beskattning-,[iret inhet<ild+1 skattcn siitts ned genom avriikning av utlfö1dsk 

skatt ellcr undantagande fr{111 beskattning i enlighet mcd dubbelbeskatt

ning-,avtalets hestiimmelscr. Eftcrsom cn övcrfiiring hiir fri skc bara i den 

miin avriikningcn cller undantagande! medför ctt överskott scdan dcn 

svenska skattcn hctalats. föreskrivs slutligcn att övcrföring f[\r ske bara till 

den del som dcn betalda skatten inte behövs för att tiicka svensk skatt for 

bcskattnings<irct. 

Som sagts förut hör cn fordran pil belopp som skall överföras inte kunna 

övcrl;'itas, utmiitas eller tas i anspri1k cnligt U HL:s bcstiimmelscr om 

avriikning. U BL:s bestiimmclser om avriikning har en s~i.dan utformning a!( 

de inte bchöver undantas genom ni.1gon uttrycklig hcstiimmclsc i 69 as. 

Eftcrsom ett förbud 111ot övcrliitclse cnligt 5 kap. 5 s första styckct utsök

ningsbalken iivcn inncbiir clt fiirbud mnt utmiitning iir dct tillriickligt att 

bara ta in en bestämmelse om förbud mot övcrliitclsc. Denna bcstiimmebe 

har tagits in i ett tredjc sty.:kc. 

I ett fjiirdc stycke ges till sist forcskriftcr om vilken myndighet som fiir 

fatta beslut om övcrföring i samband med ncdsiittning av svensk skatt. Ett 

s~idanl beslut skall meddelas av regeringen eller den myndighct som rege

ringen har förordnat att handliigga dubbclbeskattningsiircnden eller ären

den om handrikkning. 

Bcstämmclscn om alt riinta skall bcriiknas ri1 ctt överfört belopr har 

tagits in i 69 a ~ :! mom. 
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6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag har anfört har inom linansdepart.:mcntel uppriil-

tats fötslag till 
I. lag öm iindring i taxeri ngslagcn ( 1956: r,23 ) . 

., lag om ändring i uppbördslagen ! 1953: 272l. 

3. lag om iiridrlng i lagen ( 1941: 416) om ar\'sskatt lH:h gfivoskatt. 

4. lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt. 

5. lag om ändring I lagen ( 1959: 5521 nm uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 

6. lag om ändring i tullagcn ( 1973: 670). 

Förslagen hör fogas till protokollet i detta iirende som hi/11g113. 1 

Det i punkt 5 upptagna förslaget har uppriittats i sarnr[1d med chefen fiir 

socialdepartementet. 

7 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhiimtas över lagförslagen. 

8 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemqiillan. 

1 I bilagan har uteslutits förslagen under 4-6. hirslagen iir likalydande med dem 
som iir fogade till propositionen. 
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Billll!.11 I 

Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över skattcfiirenklingskornmillens delhctiin

kande avgetts av ribskatleverket l RSV). kammarriitlen i Götchorg. Hins

riillen i Malrnii. liinsstyrelserna i Stockholms. Blekinge. Viirmlands och 

N1.1rrhottens liin. de lokala skallemyndigheterna i Enkörings, Norrkö

rings. Ciiitchorgs och Örnsköldwiks fögderi. domstolwcrket. riksrevi

sionsverkct. Centralorganisationen SACO/SR. ·1jiinstemiinnens Ccntralor

ganisati1m fTCO). Föreningen Sveriges fögderitjiinstemiin. fiireningen 

Sveriges skallechefcr och Taxeringsniimndsordforandenas riksförhund. 

N{1gra rcmissinstanser har till sina egna vttrandcn fogat ytlrandcn fr;\n ett 

antal lokala skattemyndigheter. 



Prop. 1983/84: 58 37 

Skatteförenklingskommittens lagförslag 

Ftirslag till 
Lag 
om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623) 

Hiirigenom föreskrivs att o-1 * och o9 ~ I mom. taxeringslagen 
( J 95o: 023 l skall ha nedan angivna lyddsc. 

N11rnm11de lydds1' Fiircslu1-:1'11 lydcl.l'l' 

6J *' Taxeringsniimnd iir beslutför med ordföranden och minst två eller. 
i taxeringsniimnd vars distrikt omfattar mer iin en kommun. minst tre 
andra ledamliter. Dock skall den ornstiindigheten att ledamot har att av
triida vid behandling av visst iirende icke utgöra hinder mot att beslut fattas 
rörande detta iirende. 

Om det ej iir råkalla! av siirskild anledning att iirendet prövas av fullsut
ten niimnd. iir taxeringsniimnd beslutför med ordföranden ensam vid 

I) beslut som ej innefattar rrövning av iirendet i sak. 
2) beslut om taxering utan avvikelse frftn sjiilvdeklaration eller annan av 

den skattskyldige till ledning för egen taxering liimnad uppgift. 

3J beslut om taxering med avvi
kelse frt111 sjiilvdeklaratil'n eller an
nan av den skattskyldige till ledning 
för egen taxering liirnnad uprgift. 
om avvikelsen uppgår till högst 500 
kronor taxerad inkomst. 

J l beslut om taxering med avvi
kelse fdn sjiilvdeklaration eller an
nan av den skattskyldige till ledning 
för egen taxering lämnad uppgift. 
om avvikelsen uppgår till högst 
l 500 kronor taxerad inkomst. 

4l beslut om rättelse av tidigara beslut. som till följd av skrivfel. räkne
fel eller annat sådant förbiseende innehftller uppenbar oriktighet, 

.~) beslut i iirende i vilket saken iir uppenbar samt 
ol avgivande av yttrande i besviirsmill eller i annat mål eller ärende. 

69 * / 1110111.
2 Har sjiilnkklaration icke blivit följd vid taxeringen. skall 

deklarationen flirses med uppgirt om avvikelsen och skiilen diirför. Tillika 
skall till den skattskyldige siindas underriittelse om i vilka hänseenden 
deklarationen har fr{mg;ith samt om skiilen hiirför och om möjligheten till 
omprövning enligt 3 morn. Vad nu har sagts skall också giilla betriiffande 
avvikelse friin annan <tv skattskyldig till ledning för egen taxering liimnad 
urpgift eller upplysning. 

1 Scna,tc lvdclse 1979: 14~. 
'Senaslc i}·delsc 1978: 316. 

0111 det icke iir pi/kallat m· siir
skilda skiil, att dl'll skattskyldige 
,li'ir 1111dcrriittd.1·e e11/i1-:t .fi'ir.1·ta 
st_1·cket. hehii1·s siidan undcrriittcl
se i111c. 11111 mTikelse11 m·scr endast 
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Nuvarande lydelse 

38 

Föreslagen lydelse 

I) uppenbar felräkning eller up
penbart felaktig iiiwföring m· be
lopp i deklarationen och felaktighe
ten eller felaktigheterna leder till 
avl'ikelse med hiigst 5 000 kronor 
taxerad inkomst, 

2) uppenbar felaktighet m· så
dant slag som ai·ses i punkterna 2-
5 eller 7 i 72 a § andra stycket och 
som leder till lägre taxering eller till 
lägre skatt. 

Har taxering för inkomst eller förmögenhet åsatts skattskyldig. som icke 
avgivit deklaration. skall underrättelse om taxeringen sändas till den skatt
skyldige. dock att sådan underrättelse icke är erforderlig. då den som i 
fastighctslängden för året näst före taxeringsåret upptagits såsom ägare till 
fastighet åsättes allenast taxering till kommunal inkomstskatt för garanti
belopp för fastigheten. 
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Förslag till 

39 

Bilaga 3 
De remitterade lagförslagen 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 63 §. 69 § I mom. samt 73 § taxeringslagen 
( 1956: 623) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"11rn11de lydelse Fc)reslagen lydelse 

63 §2 

Taxeringsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två eller. i 
taxeringsnämnd vars distrikt omfattar mer än en kommun, minst tre andra 
ledamöter. Dock' skall den omständigheten att ledamot har att avträda vid 
behandling av visst ärende icke utgöra hinder mot att beslut fattas rörande 
detta ärende. 

Om det ej är påkallat av särskild anledning att ärendet prövas av fullsut
ten nämnd, är taxeringsnämnd beslutför med ordföranden ensam vid 

I) beslut som ej innefattar prövning av ärendet i sak. 
2l beslut om taxering utan avvikelse från självdeklaration eller annan av 

den skattskyldige till ledning för egen taxering lämnad uppgift, 

3l beslut om taxering med avvi
kelse fri'tn sjiilvdeklaration eller an
nan av den skattskyldige till ledning 
för egen taxering lämnad uppgift. 
om avvikelsen uppgår till högst 500 
kronor taxerad inkomst. 

3) beslut om taxering med avvi
kelse från självdeklaration eller an
nan av den skattskyldige till ledning 
för egen taxering lämnad uppgift, 
om avvikelsen uppgår till högst 
2 500 kronor taxerad inkomst, 

4) beslut om rättelse av tidigare beslut. som till följd av skrivfel, räkne
fel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet . 

.'il beslut i ärende i vilket saken iir uppenbar samt 
6l avgivande av yttrande i besvärsmål eller i annat mål eller ärende. 

69 * 
I 1110111.3 Har självdeklaration icke blivit följd vid taxeringen. skall 

deklarationen förses med uppgift om avvikelsen och skälen därför. Tillika 
skall till den skattskyldige sändas underrättelse om i vilka hänseenden 
deklarationen har frångåtts samt om skälen härför och om möjligheten till 
omprövning enligt 3 mom. Vad nu har sagts skall också gälla beträffande 
avvikelse från annan av skattskyldig till ledning för egen taxering lämnad 
uppgift eller upplysning. 

Underrättelse enligt ji"irsta 
stycket får 1111clerlåtas. 0111 m"l'ikel
sen leder till lägre taxering och giil
ler hiig.1·t t1·å m·ji"iljanclc punkter: 

1 Lagcn omtrvckt 1971: 399. 
Se~a~lc lyd~lse av lagens rubrik 1974: 773. 

~Senaste lydelse 1979: 145. 
·'Senaste lydelse 1978: 316. 
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Nuvarande lydelse 

40 

Fiirl'sl11g1·11 /yd1•/.11• 

I. llfi/1<'11h11r .fdriik11i11g d/1•r 11p
f>l'llh11rt .fdaktig ii1·c1:fi'iri11g 11r hc
lo(l/1 i .1jiili·dl'k/11rntio111'11; 

2. 11/Jf>l'llhur .fd11ktiglict i .fi'iiga 
0111 hl'riik11i11g 11r i111iikt 11r 1111111111 

.fi1.1tiglict c11/igt 24 * 2 1110111. ko111-
111111111/sk1111d11ge11 I 1928:370!. hc
riik11i11g 111· m·drng l'llligt 45 .~.fi'irs/11 

.\'/yckl't ko11111111111ilsk1111elag1•11 l'lll'r 
heriik11i11g 111· gww11ihdnfi/1 c11/ig1 
47 * ko111111111111/sk1111c/11gl'll: 

3. 111111c11har .fdaktigli<'t i .fi"tiga 
11111 11\'tfrl/g l'llligl 25 * 3 1/101//. lllld
/'{/ styckl'l k1111111111111i/sk1111l'iug1·11; 

4. 11pfil'llh11r .fd11ktig'11·1 i .fi'liga 
0111 111·,/rng 1'11/igt 33 !i 2 1110111. ko111-
111111wlsk11111'/11gl'11; 

5. ll/Jfll'llh11r .fdaktig'11·1 i .fi"<ig11 
0111 m·drag c11/ig1 39 .~ 3 1110111. /..0111-
1111111t1/ska11dag1·11. 

Bl'.1·tii111111ei.1'<'11 i a11drt1 sf.1Tf..1·1 
skall inte 1illii111f111s. 0111 siirskild11 
skiil lt1ft1r .fi'ir 1111 d1·11 sk1111.1krldig1• 
1111dl'rrii1111s c11/ig1 .fi'irs/11 .11_1Tf..1·1. 

Tillii111f!as h1'.1·1ii1111111'/.11·11 i 1111drll 
stycket .1k11/I d1'11 sk1111.1hldigc ti/1-
stiilla.1 1111dl'rriittdl'l' 1'11/igt .fi'irc
skr(fier so111 111cdd,,f11s 111· regcri11g
c11 clll'r d<'ll 111y11dig'1c1 so111 r<'gl'
ri11gc11 hl'slii1111111·r. 

Har taxering för inkomst eller förmiigenhet {isatts skattskyluig. som icke 
avgivit ueklaration, skall unuerrättelse om taxeringen siindas till den skatt
skyldige, dock att siidan underriittelsc icke iir erfonkrlig. dii den som i 
fastighetsliinguen för äret niist före taxeringsärct upptagits <isom iigare till 
fastighet åsättes allenast taxering till kL11mnunal inkomstskatt fiir garanti
belopp för fastigheten. 

73 *4 
Talan mot taxeringsniimmb be-,lut föres genom hcsviir hos liinsriitten. 
Är förviirvskälla i friiga om be-,kattningsort att hiinl'iira till skilda liin. 

skall uock den mellankommunala skatteriittcn pröva bewiir riirande taxe
ring av den skattskyldige och hans hemmavarande barn. s11111 icke fyllt I H 
;ir. Om den skattskyldige varit gift vid ing;ingen av heskattnings:iret och 
unuer detta {1r levt tillsammans med maken. skall den mellankommunala 
skatteriitten pröva hcsviir jiimviil rörande m.ikcns taxering. 

Den mellankommunala skatteriitten prövar likaledes hewiir riirande fra
ga. i vilket liin skathkyldig skall taxeras. 
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N111·armu/e lydelu 

Besvär rörande taxering av aktie
bolag. som tillsammans med annat 
sådant bolag utgör koncernbolag 
enligt 221 § la1.:en (1944:705) om 
aktiebolag, prövas av den mellan
kommunala skatterätten, om bola
gen avlämnat eller skolat arliimna 
självdeklaration inom skilda län. 

41 

Föreslagen lydelse 

Besvär rörande taxering av aktie
bolag, som tillsammans med annat 
sådant bolag utgör koncernbolag 
enligt I kap. 2 § aktiebolags/agen 
r 1975: 1385), prövas av den mellan
komunala skatterätten, om bolagen 
avlämnat eller skulle ha m·lämnat 
självdeklaration inom skilda län. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 

4 Riksdai:en /983184. I sunzl. Nr 58. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagcn ( 1953: 272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen ( 1953: 2721 1 

<kis att anvisningarna till 69 § skall upphöra att giilla; 
dels att 32 och 44 a ** samt 69 § I och 2 mom. skall ha nedan angivna 

lydelse, 
dels alt rubriken niirmast före 68 * skall lyda '"Restitution av skatt. 

m. m.". 
dels alt i lagen skall införas en ny paragraf. 69a~. av nedan angivna 

lydelse. 

N111·11rwule lydelse 

På tillkommande skall skall 
skattskyldig erliigga ränta (respit
rii11ta). Riintcbelopp som under
stiger femtio kronor p1U'iires 1'.i. 
Ränta utgår för visst kalenderår ef
ter den /11)/;re m· de riintcsatser. 
som vid den årliga debiteringen det 
itret gäller vid beräkning av ö-skat
teriinta. Vid bcriikning av r~inta for 
tid som infaller efter utgången av 
det ~ir då skatten debiteras tilläm
pas dock den räntesats som giiller 
för debiteringsåret. 

Vid beräkning av respitriinta giiller. 

Fiireslagc11 lydelse 

P~t tillkommande skatt skall 
skattskyldig herala riinta ( respi1-
rii111a). Riintehelnpp som under
stiger femtio kronor pilfi'irs inre. 
Riinta utgi\r för visst kaknder;.ir ef
ter den rii11te.rnts som vid den iirliga 
debiteringen det iirel giiller vid he
riikning av ö-skatteriinta 111ed ri/1-
liigg "'' tl'l' /ll"llC<'11t1·11lu·tl'I'. Vid hc
riikning av riinta för :id Slllll infaller 
efter utgi·1ngen av det iir dii skatten 
debiteras tilliimpas dock den riinte
sats som gäller för dehiteringsiiret. 

att i den tillkommande skatten icke inriiknas skattctifögg elkr förse
ning.,avgift 'enligt taxcringslagen och ej heller kvarskatteavgift. respitriinta 
och anst{indsriinta; 

att riinta utg<ir friin och med den I april i1ret niist efter ta\eringsiiret. 
dock att ränta pfr ö-skatteränta. restitutionsriinta och skatt. som iitcrhctalts 
enligt 68 ~ 2 mom. och ingilr i tillkommande skatt. skall utgi1 fri1n utgiingcn 
av den miinad. dii beloppet utbetalts: 

att riinta utgt!r till och med den 
m{inad. då skatten förfaller till be
talning eller. om skatten skall a/iig
.r:<1s undl.'r tv:'t llflphiirdster111i11er, 
till och med den 111ii11ad 1111der ril
kl'11 de11 ji"ir.1·ta 11pphiirdst1'r111i11e11 
il!/i1ller. dock ej i niigot fall for 
liingre tid iin tvii iir: samt 

'l.;1c.:n u111lrH·k11'172:7'" 
S.:~;"l'-' il d~I'.: av 
am·i,ningarna l il! hlJ * 1974: K_'q 
lac.:ns ruhril\ l<J74: 771. 

'Sc~n;"l<.: lyd.:h.: l'J7K: 201. 

att riinta utg<ir till och med den 
månad, dii skatten l'iirl'allcr till be
talning eller. om skatten skall hl'ta

la.1 under t v;i 111111hiird11111i11acl..-r. 
till och med den _fi"irst11 ll/l/>hiird.1-

111<111adl'11. dock ej i 11i1got fall fiir 
liingre tid iin tvii iir. samt 
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Nu1·arande lydelse Föreslagen lydelse 

all ränta utgår i helt krontal. varvid öretal bortfaller. 
Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta. 

Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt äga mots1•ari111-
de tillämpning betriUfande respit
ränta. 

Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt skall tillämpas 
på respitränta. 

44a §3 

Utför en arbetstagare, som har hemvist här i riket, arbete i en främman
de stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse för undvikande av 
att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna. eller utför en arbetstaga
re. som har hemvist i en sådan stat, arbete här i riket, får den lokala 
skattemyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatteavdrag 
enligt denna lag får underlåtas, om avdrag för preliminär skatt på grund av 
arbetet görs i den främmande staten. 

Meddelar den lokala skattemyn
digheten ett beslut enligt första 
stycket, får länsstyrelsen enligt de 
närmare föreskr(fter som meddelas 
m· regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer besluta att 
preliminär skatt, som på grund m· 
arbetet har innehållit.i· de.1-.1fiirinnan 
enligt denna lag. skall överföras till 
de11 .främmande staten fiir att 
,;:ottskril'lls arbetstagaren där. Ett 
beslut 0111 en sådan Öl'e1järing m· 
innehållen preliminär skatt, får 
länsstyrelsen enli,;:t de närmare fo
reskr{lier som meddelas i nyss an
gil'en ordning också fatta sedan det 
slutligt har bestämts att arbetsta
garens inkomst m· arbetet skall be
skattas i den friimmw1de staten. 

69 § 

I inom. 4 Därest den preliminära 
skatt, som enligt 27 § 2 inom. skall 
gollskrivas skattskyldig l'id debite
ring m• slutlig skatt, i \'lid den er
lagts överstiger den slutli.ga skat
ten. äger den skattskyldige erhålla 
ränta (ii-skatteriinta) på det över
skjutande beloppet. Vid räntebe
räkningen gälla bestämmelserna i 
27 § 3 mom. andra och tredje styc
kena i tillämpliga delar. 

'Senaste lydelse 1981: 1317. 
4 Senaste lydelse 1974: 853. 

I mom. Om inbetalad preliminiir 
skatt eller preliminär skatt, som 
skall gottskrivas skattskyldig på 
grund m· att arhetsgirnren R,jort 
skatteardrag, överstiger den slut
liga skatten, skall ränta (ii-skatte
ränta) beräknas på det överskju
tande beloppet. Vid ränteberäk
ningen gäller bestämmelserna i 27 § 

3 mom. andra och tredje styckena i 
tillämpliga delar. 
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N111·11r1111d1! lydd1·c 

Ränta utg~ir för en bcriiknad tid 
av tolv månader. dock all riinta pil 
preliminär skall l!llligt n * 2 mom. 
3), som erlagts efter den 18 januari 
året näst efter inkomstård men se
nast den 30 april samma är. utgilr 
för en tid av sex månader. Räntebe
loppen må tillhopa ickl! överstiga 
100000 kronor. Öretal som upp
kommer vid riinteberiikningcn bort
faller. Rl!geri11ge11 dia dl!n 111y11-
dighet regeri11gc11 hestii111mcr .f{1st
stiiller i decemha ärl'/ .fi"in' taxe
ringsilret de riintc.rntsa som sko/11 
giilla i·id den ärliga dehitai11J,:1'11 
det ji'i(iande året. 

Bestämmelserna i l.knna l<tg om 
tillkommande skatt iiga mots1·cm111-
de tilliimp11i11g hetriiJ/r11ule ii-skat
kriinta. 

:! mo111. 5 Pt1 skatt, k varskatteav
gift. respitränta och anst{indsriinta. 
som iiterbetalas enligt 68 * 2 mom .. 
och vid utbetalning av skall eller 
ränta. som har innehiillih med ~löd 
av 68 * 4 mom. andra stycket, utgär 
ränta (re.l'lit11tio11srii11tal. Vid riinte
beriikningen giiller i tilbmpliga de
lar besUimmclserna i .~2 * första 
stycket. 

44 

Fiircsl11ge11 lrcldsc 

Riinta utgär för en beriiknml tid 
av tolv m{tn:tlkr. liar prcliminiir 
skatt. so1n 111·s1>.1· i 27 s 2 mom. 3 
hetaluls efter den 18 januari ilret 
efter inkomstiiret men senast den 
30 april samma {1r. sk<1/I dock riinta 
pä slidan skatt 11tg1/ för en tid av 
sex milnader. Riintebelorpen ./i'1r 
sam111u11l11gt i11fl' överstiga 100000 
kronor. Örctal Slllll uppkommer vid 
riinteberiikningen bortfaller. 

Rii11t<1 hcriik1111s enligt den rii11te
s11ts so111 111ot.1Tar11r det ar riksh<111-
/.:.e11 .f(1.1tstiilld11 di.1/.:.c111to .111111 giiller 
l'id 111g</11ge11 m· dece111her liret.fi"ire 
t<1.reri11gsllr<'I. 

13estiimmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt skall tilhimpa.1· 
pil ö-skatteriinta. 

:! 1110111. P~i skatt. kvarskatteav
gift. resritriinta och anstiindsriinla. 
som itterhetalas enligt fi8 ~ 2 mom .. 
01.:h vid utbetalning av skall eller 
riinta. som har inneh~dlits med stöd 
av fiX * 4 1110111. andra sty1:ket. utgär 
riinta (re.1tit111io11.1rii11t11). Si'1d1111 
rii11t11 11tgdr ock.1(1 pii skall s11111 
ii1·er/i'ir.1 enligt n9 11 ~.Vid riintehc
riikningen giillcr i tilliimrliga delar 
bcstiimmdscrna i 32 ~ första styc
ket. Uii11ta .1·/..11// dock hl'riik1111.1 
11fll11 tilliigg m· diir 1111girn11 11ru

n·11te11lil'tl'r. 

Vid beriikning av restitutionsriinta giiller i övrigt. 
att riinta utgifr pii belorp. som senast under ta.xerings;iret har be1alts som 

rreliminiir skatt, friin utgiingcn av taxeringsi!ret och rii annat belopp rritn 
utgilngen av den 1m'inad. dii det har betalts: 

att. om skatt har betalts före den uppbiirll'iniinad. d;i skatten har fiirfollit 
till betalning. skatten anses som bewld under ni1rnnda uprhörds111i1nad: 

<ttl. om skatten har bc!alts i tlera posler och restitutionen <1vser endast 
viss del av det '>ammanlagda skattebeloppet. det fiir mycket betalda hclor
pet avriiknas mot det eller de bi:lopp som sist har hctalts: 
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N111·llrt111d<' lrdd.l"l· Fiire.1/age11 lydelse 

att ränta utgär till och med den m?1nad. dii beloppet Merbetalas: samt 
att riinta utgär i helt krontal. varvid öretal bortfaller. 
Har beslut som föranlett restitutionsriinta ändrats pil sådant siill att ränta 

inte skulle ha utgtitt eller utgätt med liigre belopp. om iindringsbeslutct 
hade beaktats vid riinteberiikningcn. iir den skattskyldige skyldig att [iter
betala vad han sälunda har uppburit för mycket. Hestiimmelserna i denna 
lag om tillkommande skatt skall ocksi·i tilli"impas på restitutionsriinta. 

Om rcstitutionsriinta i siirskilt fall föreskrivs i 75 a ~ ljiirde stycket. 

69 a * 
,\frddelar den lokala skattc111Y11-

dighct<'ll <'Il he.1l11t llngående skllt
tcardrng rnligr .+4 ll ~ .. får lii11.uty
rel.1e11 <'nligt de 11iin11llrc .fi'in·skr(f~ 
ter som lll<'ddellls <Il" rt'.t:<Tingen d
lcr 111y11</iglwt so111 l'<'.~cri11g<·n hc
stii11111u•r hcsl11ta lift prcliminiir 
skllll. so111 på gmnd m· ar/Jl'let hllr 
i11nelulllits dcs.1:fi"irinn<111 enligt den-
11<1 lag. skllll ii1·c1:fi'iras till de11.fi'iim
m111ule staten Ji'ir lit/ gottskrira.1· lir
/Jets/ligaren diir. 

Hllr 1·is.1· ink11111.1·1 ellerfi"in11iigc11-
hC'1 heskllttat.1· s<h·iil hiir i riket som 
i t'n stat 111cd 1·ilke11 S1·erige hllr in
gätl m·tlll .fi"ir 11n1frikande 11\" d11h
hel hcska tt11i11g. .filr .fi'ir hcskll t t-
11i11gsi/ret inhetllld skllll iirc1:fi'iras 
till den .fi'ii111111andc staten Ji'ir att 
g11ttsk1frl1.1· den .1kat1skyldige diir, i 
den lll<hl den .1T1'11.1kll skatten siitts 
ned gc1111111 a1Tiik11i11g m· den 111-

/iindska sklltl so111 heliiflt'r pcl i11-
ko111sten eller .fi'irmiigenhetcn eller 
ge1111111 att inko111.1te11 eller .fi'ir111ii
genhete11 1111da11tlls .fi"än beskatt
ning. 1:·n sådan iil·e1:/i'iring .filr dock 
giiras harn till den del som den in
hctalda skllttcn int<' hehiil·s .får he
tal11i11g m· .ITcnsk skatt .fi'ir hesklltt
ningsåret. 

Fordrnn pli skatt som skall ii1·er
fiira.1 .fi/r inte ii1·crlåtas. 

Bes/11t om ö1·e1fiiring enligt and
ra slYcker meddc/11s 111· regeringen 
eller dl'll 111.n1digl1C'I som regering
en har .ti'irordnal att handliigga 
iirc11dl'11 angtlendc tillii111p11i11g1·11 
<Il' d11hhclshcskat1ni11g.rn1·tal eller 
<ll"t11I 0111 lwndriick11i11g i skatte
iir<'l1tft•11. 
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Denna Jag träder i kraft den I januari 1984. Äldre bestämmelser gäller 
dock fortfarande i fråga om 

I. ö-skatteränta som beräknas enligt den årliga debiteringen år 1984 
eller tidigare. 

2. restitutionsränta, respitränta och anståndsränta som belöper på tid 
före ikraftträdandet. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Härigenom föreskrivs att 52 *I mom. och 61 a *lagen (1941:416) om 
arvsskatt och g{1voskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nt11'l//'{/fllf(' fydef.H' FiirC'slagen /yJdse 

52 * 
I 11w111. ~ Skatt enligt denna lag skall. i den mån ej jämlikt 55 * anstånd 

medgivits, erliiggas inom sex veckor efter det att beslut om skattens 
faststiillande meddelats eller den enligt 64 * I mom. förordnade gransk
ningsmyndighelen erhf1llit meddelande om att skattskyldig vitsordat an
miirkning som framstiillts av denna myndighet. 

Har skatt io::ke fastställts inom 
fitta m<°iriadcr efter det bouppteck
ning eller deklaration. oavsett om 
anslfmd beviljats. senast skolat 
vara ingiven. skall riinta utgä från 
och med närmast efterföljande mf1-
nad till och med den månad då skat
ten faslstiillts av heskattningsmyn
dighet. Skall jiimlikt 54 § skatten 
förskjutas av dödsboet. påföres vid 
skattens faststiillandc riinta utan 
uppdelning på de siirskilda skatt
skyldiga. Riinta ulg{ir under visst 
kalcnderilr efter den hiigre m· de 
rä11re.wr.1·er .10111 giill<'r 1·id hffiik-
11i11g m· riinta .fi'ir det året enligt 
69 ~ I 1110111. 11pphiirc/slag<'ll 
(/953:272). Räntchclopp som un
derstiger femtio kronor påföres ej. 
Örctal som uppkommer vid riinte
bcräkningen bortfaller. 

Har skatt icke fastställts inom 
åtta mfmader efter del boupptcck-. 
ning eller deklaration. oavsett om 
anslfmd beviljats. senast skolat 
vara ingiven. skall ränta utgå från 
och med niirmast efterföljande må
nad till och med den månad då skat
ten fastställts av beskattningsmyn
dighet. Skall jämlikt 54 * skallen 
förskjutas av dödsboet. påföres vid 
skattens faststiillande ränta utan 
uppdelning på de särskilda skatt
skyldiga. Riinta utgår under visst 
kalenderår efter den riintesats som 
11101.n·amr Jet m· riksha11ke11 fast
stiillda Jiskolllo som giiller vid 111-
gc/11ge11 m· dccemher det .fi'iregåen
dc tlrct med tilliigg aF tre proccnt
cnhcter. Räntebelopp som under
stiger femtio kronor påföres ej. 
Öretal som uppkommer vid ränte
beriikningen bortfaller. 

Skatten jiimte riinta. diir s:'idan påförts. skall. då underriilt är bcskatt
ningsmyndighet. betalas till liinsstyrclsen i det län, dit undcrrätten hör, och 
eljest till den liinsstyrelsc. som är bcskattningmyndighet. 

Ändras beslut i fråga om skatt sker ny beräkning av ränta. Räntebelopp 
under fem kronor skall varken iitcrbelalas eller utkrävas. Bestämmelserna 
i denna lag om skatt skola i tillämpliga delar gälla även ränta. 

61 a §-1 

Riinta enligt 61 ~ första stycket utgår från och med månaden efter den, 
df1 skattebeloppet efter meddelat beslut om skattens fastställande blivit 
inbetalat, till och med den månad dä beloppet utbetalas. 

1 Senaste ly
0

dclse av lagens rubrik 1974: 857. 
2 Senaste lydelse 1975: 133. 
·' Senaste lydelse 1974: 857. 
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Nuvarande lydelse 

Ränta utgår även på ränta enligt 
52 och 52 a §§ samt 55 § 2 mom .. 
som återbetalas. I fråga om räntan 
gälla i övrigt bestämmelserna i 52 § 
1 mom .. dock att räntan beräknas 
av länsstyrelsen. 

48 

Föreslagen lydel.ff 

Ränta utgår även på ränta enligt 
52 och 52 a §§ samt 55 § 2 mom .. 
som återbetalas. I fråga om räntan 
giiller i övrigt bestämmelserna i 
52 § I mom. Räntan skall dock be
räknas av länsstyrelsen och utgä ef
ter riintesats som mots1•arar det i 
52 § I mom. angivna diskontot. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. Äldre bestämmelser gäller 
dock fortfarande i fråga om ränta som belöper på tid före ikraftträdandet. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriidc 

19!0-11-04 

49 

Närvarande: f. d. regeringsrådet Paulsson. regeringsrådet Mueller. justi

tierådet Jermsten. 

Enligt protokoll vid regcringssammantriidc den 13 oktober 1983 har 

regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för finansdepartementet 

Feldt beslutat inhämta lagrådeh yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623). 

2. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272). 

3. lag om ändring i lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. 

4. lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 

5. lag om iindring i lagen ( 1959: 552! om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 

6. lag om ändring i tullagen ( 1973: 670). 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av avdelningsdirektören P.-G. 

Linde och kammarrältsfiskalen N. Dexe. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Lagen om ändring i taxeringslagen 

De föreslagna bestämmelserna i I mom. andra stycket om undantag från 

föreskriften att den skattskyldige skall underrättas om avvikelse från de

klarationen kompletteras i tredje stycket med en regel att i sådana fall 

· underrättelse i stf1llet skall ske enligt särskilt meddelade föreskrifter. Skill

naden mellan de båda slagen av underrättelser kommer fram bättre om 

regeln i tredje stycket uttryckligen anger att sådan underrättelse skall ske 

genom anmärkning på skattsedeln. Lagrådet förordar att den åsyftade 

bestämmelsen i tredje stycket ges förslagsvis följande lydelse: .. Tillämpas 

bestämmelsen i andra stycket skall den skattskyldige i stället underrättas 

om avvikelsen genom anmärkning på skattsedeln för slutlig skall enligt de 

närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer.'' 

Ändringarna i I mom. torde nödvändiggöra viss jämkning av innehållet i 
4 mom. Lagrådet föreslår att detta moment ges följande utformning: "'An

nan underrättelse enligt denna paragraf än som avses i I mom. tredje 

stycket skall sändas - - - den skattskyldige ... 
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Lagrn om ändring i upphiirdslagrn 

I 69 * 2 mom. har föreslagits en regel att restitutionsriinta skall utgl\ iiven 

ri1 skatt. som iiverförs enligt den nya 69 a ~- Lagriidct ifri·1gasiittcr om inte 

innehi.irden av regeln knmmcr fram hiittrc om den införs i sistniimnda 

raragraf och diir fi'tr bilda ett siirskilt stycke. förslagsvis det tredje. I sft !"all 

kunde ;;tycket utformas exemrelvis s{tlunda: "Pli skatt som överförs enligt 

andra stycket skall restitutionsriinta utgil till den skattskyldige. I friiga om 

riintebcriikningen giiller i tilliimrliga delar hestiimmelserna i t)9 * 2 mom.'' 

Godtas detta hiir sista stycket i 69 ~ 2 mom. komrletteras med en 

hiinvisning iiven till 69a *· 
lktriiffande sista stycket i 69a *vill lagrådet framhiilla att s~lsom stycket 

iir utformat fi'tr regeringen och den diir avsedda myndigheten - i realiteten 

rik.sskatteverket - lika hehiirighet all meddela beslut i överföringsiirenden 

vid sidan l!V varandra. Formuleringen synes bl. a. hindra att regeringen 

forbehilller sig riitt att avgöra vissa typer av dessa iirenden. Lagrådet 

ifriigasiitter om inte stycket hör ges det innehi'1ll som annars iir brukligt i 

delegationssammanhang eller sillcdes att beslut skall meddelas av regering

en eller den myndighet som regeringen hestiimmer. 

Riirande övergångsbestämmelserna vill lagriidet anmiirka endast att av 

formuleringen torde följa att restitutionsriinta pfi skatt som öwrförs enligt 

69 a ~ i förekommande fall kan utgå även om riintan belöper på tid före 

ikrafttriillandet. 

(hriga lagförslag 

Lagri\det lämnar förslagen utan erinran. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

51 

vid regering<>sammantriide 

19~3-11-10 

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och qatsniden I. Car/,son. 

Fddt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wall0n. Pcterson. Anders

son. Rainer. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carls"l.ln. 

Holmberg. Hellström. Thunhorg 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Proposition om ändringar i taxeringsförfarandet m. m. 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623). 

") lag om ändring i urpbördslagen ( 1953: 272). 

3. lag om iindring i lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och giivoskatt. 

4. lag om iindring i lagen t 1958: 295) om sjömansskatt. 

5. !ag om ändring i lagen ( 1959: 552) om urphörd av vis~a avgifter enligt 

lagen ( 1981: 691) Pm socialavgifter. 

6. lag om ändring i tullagent 1973: 670). 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har förordat vissa jämkningar av niirmast redaktionell natur. 

Dessa avser 69 ~ I mom. tredje stycket och 69 § 4 mom. taxeringslagen 

CfL) samt 69* 2 mom. och 69a§ uppbördslagen (UBLJ. Jag före~lftr att 

ändring vidtas i enlighet med vad lagrådet har förordat. Enligt min mening 

bör några rent redaktionella jiimkningar göras också betriiffande de före

slagna bestämmelserna i 69§ I mom. första stycket TL. 69§ I mom. UBL 

samt 61 a §lagen om arvsskatt och gåvoskatt. 

2 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta de av lagrådet 

granskade lagförslagen med vidtagna ändringar. 

1 Beslut om lagrådsremiss falla! vid rcgcringssammantriide den 13 oktober 1983. 
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3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till fiiredragandens överviigandcn och heslutar 

att genom proposition fliresl{\ riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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