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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att ett väsentligt utvidgat omprövningsförfarande, 
som stämmer nära överens med det som gäller enligt det nya taxeringsför
farandet, införs vid uppbörd av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. 

I propositionen föreslås också vissa förenklingar i förfarandet för upp
börd av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Bl. a. skall skattemyndig
heten inte behöva meddela särskilda beslut om betalningsskyldighet för 
innehållen skatt och arbetsgivaravgifter som redovisats i en· uppbördsdek
laration innan indrivning kan ske. Vid uppbörd av arbetsgivaravgifter 
slopas årsuppgiften. 

Dessutom föreslås att en företrädare för en arbetsgivare som är juridisk 
person skall kunna åläggas betalningsansvar för arbetsgivaravgifter, mer
värdcskatt och skatt enligt lagen om punktskatter och prisreglcringsavgif
ter även om avgifterna eller skatten fastställs först efter det att den juridis
ka personen har försatts i konkurs. 

Slutligen föreslås vissa ändringar i lagen om avdrags- och uppgiftsskyl
dighet beträffande vissa uppdragsersättningar och lagen om undantag från 
vissa bestämmelser i uppbördslagen m. m. som föranleds av skatterefor
men samt en justering i lagen om beräkning av pensionsgrundande in
komst enligt lagen om allmän försäkring. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den I januari 1991. 
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Författningsförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953: 272) 1 

dels att 70 och 71 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 58 och 70 §§ skall utgå, 
dels att nuvarande 85 § I och 2 mom. samt 86 och 86 a- 89 §§ skall 

betecknas 96 och 27 a §§samt 99 och 101-106 §§, 
dels att anvisningarna till 85 §skall vara anvisningar till 27 a §, 
dels att 49 § 4 mom., 58 § I mom., 65 §, 68 § 2 och 4 mom., 77, 77 b och 

84 §§, de nya 96, I 03 och I 04 §§ samt rubriken närmast före 84 § skall ha 
följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas femton nya paragrafer, 57 a. 85-95, 97, 
98 och 100 §§,samt närmast före 57 a, 86, 89, 91, 95 och 96 §§sex nya 
rubriker av följande lydelse. 

Numrande lydelse Föresla1:en lydelse 

49 § 

4 mom. 2 Den som har fått anstånd enligt I eller 2 a mom. skall betala 
ränta (anståndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall betalas 
senast vid anståndstidens utgång. Vid ränteberäkningen gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 32 §första stycket. 

Anståndsränta utgår från utgången av den månad, då beloppet skulle ha 
betalats om anstånd inte medgetts, till och med den månad, då anståndsti
den gått ut eller. om beloppet betalats dessförinnan, till och med den 
månad betalning skett. 

Sedan skatlemyndigheten ålagt 
den skal/skyldige hetalningsskyldig
het.for räntebi!loppet.far det omedel
bart dril'as in. 

Bifalls den skattskyldiges yrkande i omprövningsärendet av skattemyn
digheten skall erlagd ränta återbetalas. Bifaller domstol ett överklagande 
skall erlagd ränta återbetalas sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat 
belopp beräknas restitutionsränta. I fråga om ränteberäkningen gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i 69 § 2 mom. 

1 Lagen omtryckt 1972: 75. 
Senaste lvdclse av 
lagens rubrik 1974: 771 
70 * 2 mom. 1990: 579 
71*1990:329. 
2 Senaste lydelse 1990: 329. 

Bestämmelserna i 58 § gäller 
.fi-åga om anståndsränta. 

Indrivning m. m. 

57 a§ 
Skall. a1gUi eller ränta som inte 

har betalats i räl/ tid och ordning.far 
omedelbart dril'as in. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

58 § 
I mom. 3 Har skattskyldig eller arbetsgivare som gjort skatteavdrag 

underlåtit att inbetala skatt i tid och ordning, som är föreskriven i denna 
lag, skall restavgift utgå. Denna skall beräknas efter sex öre för varje hel 
krona av den del av skatten, som sålunda inte har betalats, dock inte 
mindre än femtio kronor. 

Arbetsgivare, som avses i första 
stycket, skall utöver restavgift er
lägga tilläggsavgift för varje på
börjad tidrymd av sex månader ut
över den första efter utgången av 
den uppbördsmånad, under vilken 
skatten rätteligen skolat erläggas, 
intill dess skatten inbetalas eller av 
skattemyndigheten Jåstställs till be
talning. Tilläggsavgift skall för var
je sådan tidrymd beräknas till fyra 
öre för varje hel krona av den del av 
skatten, som inte har erlagts, dock 
ej mer än tolv öre för hel krona. 
Bestämmelserna i denna lag om 
restavgift tillämpas även i fråga om 
tilläggsavgift. 

Arbetsgivare, som avses i första 
stycket, skall utöver restavgift er
lägga tilläggsavgift för varje på
börjad tidrymd av sex månader ut
över den första efter utgången a\· 
den uppbördsmånad, under vilken 
skatten rätteligen skolat erläggas, 
intill dess skatten inbetalas eller 
storleken av det belopp som arbets
gii'aren är sk.vldig att betala blivit 
bestämd enligt 77 §. Tilläggsavgift 
skall för varje sådan tidrymd beräk
nas till fyra öre för varje hel krona 
av den del av skatten, som inte har 
erlagts, dock ej mer än tolv öre för 
hel krona. Bestämmelserna i denna 
lag om restavgift tillämpas även i 
fråga om tilläggsavgift. 

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta moment jämställs med inbe
talning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot 
enligt lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgif-
ter. 

65 §4 

Avkortning av ogulden debiterad 
skatt skall äga rum, då någon vun
nit nedsättning i eller befrielse från 
honom påförd taxering eller debite
ring eller då dödsbo be.kiatsffån att 
erlägga skatt, dock att preliminär 
skatt skall avkortas endast i den 
mån den blivit restförd. Skall an
nan skattskyldig erlägga avkortat 
belopp, skall i samband med beslu
tet om avkortningjOrordnas om be
loppets uttagande a1• denne. så1•ida 
han icke på grund ai· stadgandet i 
70 §är fri.från betalningsskyldighet. 

Vidare skall, därest skattskyldig 
vid debitering av slutlig skatt 
gottskrivits preliminär skatt till 
högre belopp än den slutliga skat
ten, det överskjutande beloppet av-

-' Senaste lydelse 1990: 329. 
4 Senaste lydelse 1981: 839. 

Avkortning av obetald debiterad 
skatt skall äga rum, då någon vun
nit nedsättning i eller befrielse från 
honom påförd debitering, dock att 
preliminär skatt skall avkortas en
dast i den mån den blivit restförd. 

Vidare skall, om skattskyldig vid 
debitering av slutlig skatt gott
skrivits preliminär skatt till högre 
belopp än den slutliga skatten, det 
överskjutande beloppet avkortas i 
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Nul'arande lydelse 

kortas i den mån det är oguldet. 
Har arbetsgivare till gäldande av 

arbetstagares skatt verkställt av
drag å lön jämlikt denna lag eller 
jämlikt 15 kap. utsökningsbalken 
men trots anmaning underlåtit att 
inbetala det innehållna beloppet, 
skall häremot svarande skatt, dä
rest denna är debiterad, avkortas 
såvitt den skattskyldige angår sam
tidigt som ett motsvarande belopp 
uppdebiteras såsom fordran å ar
betsgivaren. 

Föreslagen lydelse 

den mån det är obetalt. 
Har en arbetsgivare far betalning 

av arbetstagares skatt verkställt av
drag på lön enligt denna lag clkr 
enligt 15 kap. utsökningsbalken 
men trots anmaning underlåtit att 
inbetala det innehållna beloppet, 
skall häremot svarande skatt, om 
denna är debiterad, avkortas såvitt 
den skattskyldige angår samtidigt 
som ett motsvarande belopp upp
debiteras såsom fordran på arbets
givaren. 

68 § 
2 mom. 5 liar l'id granskning hos 

riksskattel'erket al' l'erkställd debite
ring befunnits, att anledning.fOre/ig
ger till antagande att slutlig. krar
,;·tående eller tillkommande skatt 
blivit nägon påförd obehörigen eller 
med .for högt belopp eller att skatt
skyldig tillgodoräknats ö1·erskj11tan
de skatt med jOr lågt belopp, skall 
l't'derbörande skattem.vndighet 
underrättas härom. Skattemyndig
heten har att 1·erkstäl/a den utred
ning i ärendet, som må _finnas erfor
derlig. och att. om jOrhållande som 
nyss sagts .finnes jiJreligga, återbeta
la l'ad som _/Or m}'cket erlagts. 

Fimwr skattemyndigheten e/iest 
sadant Jorhållande rara jOr handen, 
skall skaltemyndigheten likaledes 
aterbetalafOr mycket erlagt belopp. 

Den som efiest vinner nedsätt
ning i eller befrielse från honom på
förd slutlig, kvarstående eller till
kommande skatt eller berättigas 
återbekomma ytterligare överskju
tande skatt äger att genom skatte
myndigheten i det län, där debite
ringen skett. återbekomma vad han 
erlagt för mycket. 

Återbetalning enligt första- tred
je st_wkena sker, såvitt avser över
skjutande skatt och ö-skatteränta, 
endast om beloppet skulle ha åter
betalats vid motsvarande tillämp
ning av I mom. första stycket. Be-

5 Senaste lydelse 1990: 579. 

2 mo m. Den som vinner ned
sättning i eller befrielse från honom 
påförd slutlig, kvarstående eller 
tillkommande skatt eller berättigas 
åter.ta ytterligare överskjutande 
skatt äger att genom skattemyndig
heten i det län, där debiteringen 
skett. åter.ta vad han betalat för 
mycket. 

Återbetalning enligt första styc
ket sker, såvitt avser överskjutande 
skatt och ö-skatteränta, endast om 
beloppet skulle ha återbetalats vid 
motsvarande tillämpning av I 
mom. första stycket. Belopp under 
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Nuvarande lydelse 

lopp under fem kronor återbetalas 
icke. 

4 mo m. 6 Har skattskyldig, som 
enligt I eller 2 mom. är berättigad 
få tillbaka erlagt skattebelopp eller 
som är berättigad till ränta enligt 
69 § 1 mom., inte betalt honom på
förd skatt inom i denna lag före
skriven tid, äger han utfå endast 
vad som överstiger det obetalda be
loppet och den restavgift som belö
per på detta. Återstoden skall 
gottskrivas honom till betalning av 
den obetalda skatten och restavgif
ten samt i förekommande fall till
ställas annan skattemyndighet med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 
mom. 

Vad i föregående stycke stadgas 
skall också tillämpas då skattskyl
dig, vilken enligt I mom. är berätti
gad få tillbaka erlagd preliminär 
skatt, överskjutande ingående mer
värdeskatt eller ränta enligt 69 § I 
mom., har att betala tillkommande 
skatt, som har debiterats på grund 
m· taxering för inkomst ellerjormö
genhet eller som mervärdeskatt för 
det år vartill den preliminära skat
ten eller överskjutande ingående 
mervärdeskatten hänför sig eller på 
grund ar sådant beslut om skattetill
lägg t:ller jOrseningsavg((t enligt tax
eri ngslagen ( 1990: 324) som a1•ser 
samma taxering. Har, då återbetal
ning enligt l mom. skall ske, den 
tillkommande skatten inte påförts 
men kan med fog antagas, att sådan 
skatt kommer att påföras på grund 
av beslut av allmän _t(jrvaltnings
domstol i mål om taxering eller av
giji som nyss har sagts eller av skat
temyndighet om höjd debitering el
ler om rättelse av skatte/ängd, får 
den preliminära skatten, överskju
tande ingående mervärdeskatten el
ler räntan innehållas i avvaktan på 
att tillkommande skatt påförs. 

~Senaste lydelse 1990: 579. 

Föreslagen l_vdelse 

25 kronor återbetalas inte. 

4 mo m. Har skattskyldig, som 
enligt I eller 2 mom. är berättigad 
få tillbaka erlagt skattebelopp eller 
ränta enligt 49 § 4 mom. eller som 
är berättigad till ränta enligt 69 § 1 
mom., inte betalt honom påförd 
skatt eller ränta inom i denna lag 
föreskriven tid, äger han utfå en
dast vad som överstiger det obetal
da beloppet och den restavgift som 
belöper på detta. Återstoden skall 
gottskrivas honom till betalning av 
det obetalda beloppet och restavgif
ten samt i förekommande fall till
ställas annan skattemyndighet med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 
mom. 

Vad i föregående stycke stadgas 
skall också tillämpas då skattskyl
dig, vilken enligt 1 mom. är berätti
gad få tillbaka erlagd preliminär 
skatt, överskjutande ingående mer
värdeskatt eller ränta enligt 49 § 4 
mom. eller 69 § 1 mom .. har att 
betala tillkommande skatt, enligt 
beslut om debitering för det år var
till den preliminära skatten eller 
överskjutande ingående mervärde
skatten hänför sig. Har, då återbe
talning enligt I mom. skall ske. den 
tillkommande skatten inte påförts 
men kan med fog antagas, att sådan 
skatt kommer att påföras genom be
slut om debitering, får den prelimi
nära skatten. överskjutande ingåen
de mervärdeskatten eller räntan in
nehållas i avvaktan på att tillkom
mande skatt påförs. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

77 §7 

Har arbetsgivare gjort skatteav
drag men har han inte betalat in det 
innehållna beloppet i tid och ord
ning, som föreskrivs i denna lag.får 
beloppet, sedan betalnin!(ssk_rldig
het for det har ålagts arbetsgivaren. 
drivas in hos honom i den ordning 
som gäller för indrivning av skatt. 

Arbetstagaren är fri från betal
n i ngsansvar för mots1•arande skat
tebelopp. 

En arbetsgivare som har gjort 
·skatteavdrag men inte betalat in det 
innehållna beloppet i den tid och 
ordning, som föreskrivs i 24 § 2 
mom., 52 och 53 §§,är ansvarig.fOr 
beloppet. Sedan beslut om belop
pets storlek har fattats får beloppet 
drivas in hos arbetsgil'aren i den 
ordning som gäller för indrivning 
av skatt. 

Har arbetsgil'aren lämnat upp
börd1·deklaration inom den tid som 
anges i 54 § I mom . .fOrsta st)xket 
!!fler inom den tid som anges i ett 
beslut om anstånd med att lämna 
deklaration, anses beslut om skat
tens storlek hafa//ats i enlighet med 
deklarationen. 

Kommer deklarationen in tl!I 
skattemyndigheten l'id en senare 
tidpunkt anses beslut om skattens 
storlek också ha fattats i enlighet 
med deklarationen, om inte ett om
prövnin!(sbcslut har meddelats dess
.fOrinnan. 

Beslut enligt första stycket skall 
meddelas av den skattemyndighet 
som ai·ses i 44 §andra st_vcket. 

Arbetstagaren är fri från betal
ningsansvar för skattebelopp som 
enligt denna paragraffår drivas in 
hos arbetsgivaren. 

77 b §8 

Har gift skattskyldig icke i föreskriven tid och ordning inbetalat skatt 
som påförts på grund av sådan inkomst som avses i tredje stycket av 
anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen (l 928: 370), är maken jämte 
den skattskyldige betalningsskyldig för skattebeloppet jämte restavgift. 
Beloppet får uttagas hos maken i den ordning som gäller för indrivning av 
skatt som påförts honom. 

Makes ansvarighet enligt första 
stycket avser det belopp som utgör 
skillnaden mellan den skattskyldige 
debiterad skatt på grund av in
komst och den skatt på grund av 
inkomst som skulle ha påförts den 
skattskyldige om denne icke haft 
att erlägga skatt för inkomst som 

7 Senaste lydelse 1982: 189. 
8 Senaste lydelse 1976: 72. 

Makes ansvarighet enligt första 
stycket avser det belopp som utgör 
skillnaden mellan den skattskyldige 
debiterad skatt på grund av in
komst och den skatt på grund av 
inkomst som skulle ha påförts den 
skattskyldige om denne icke haft 
att erlägga skatt för inkomst som 
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Nui•arande lydelse 

avses i första stycket. Skatt, som 
har erlagts på annat sätt än genom 
indrivning hos den skattskyldiges 
make, anses i första hand avse an
nat än inkomst enligt första stycket. 
I fråga om betalning av skatt enligt 
detta stycke äga bestämmelserna i 
2 § 3 mom. andra stycket motsva
rande tillämpning. 

Föreslagen lydelse 

avses i första stycket. Skatt, som 
har erlagts på annat sätt än genom 
indrivning hos den skattskyldiges 
make, anses i första hand avse an
nat än inkomst enligt första stycket. 
I fråga om betalning av skatt enligt 
detta stycke äger bestämmelserna i 
29 § .f{jrsta stycket motsvarande 
tillämpning. 

Överklagande m. m. Omprövning m. m. 

84 §9 

Har slutlig. harstående eller till
kommande skau di!biterats med for 
höxt belopp eller ÖVl!rskjutandl! skau 
tillgodoräknats med jär lågt belopp 
eller fOreligger annan jelaktighet till 
den skauskyldiges nackdel i hans 
skattsedel, äger den skattemyndig
het som utflirdat skattsedeln vidtaga 
rättelse. 

Föreligger motsvarande felaktig
het i beslut om arbetsgivares ansva
righet .f(jr arbetstagares skau, äger 
den skattemyndighet som meddelat 
beslutet vidtaga räuelse. 

I fråga om omprö1•ning a1• hes/ut 
om fastställande a1• a1g(lisunderlag 
för egenavgUier gäller bestämmel
serna i 8 a§ lagen (1959:551) om 
beräkning av pensionsgrundande 
inkomst enligt lagen ( 1962:381) om 
allmän försäkring. 

Beslut om debitering till .f{jljd av 
ta.reringsbeslut skall omprövas på 
begäran av den skattskyldige. Den 
skattskyldige.i· begäran skall ha 
kommit in till skauemyndigheten 
inom tid som anges i 4 kap. 9 § 
taxerings/agen (1990:324). 

9 Senaste lydelse 1990: 5 79. 

Skattemyndigheten skall om
pröva ett beslut enligt denna lag i en 
fråga som kan ha hetydelseför debi
teringen av skatt, ränta eller al'g(fi. 
om den skattskyldige i!ller arbetsgi
varen begär det eller om det .finns 
andra skäl. Att omprövning skall 
ske när den skattskyldige eller ar
betsgiraren överklagat eu beslut 
fram!(år a1· 99 § I mom. 

Om något beslut i en }råga enligt 
denna lag inte har fattats får skatte
m.vndigheten besluta i .frågan i den 
ordning och inom den tid som gäller 
Jär omprövning. 

Skattemyndigheten får avstå från 
att på eget initiatii· omprö1•a ett be
slut, om omprövningen skulle a1•se 
endast ett mindre belopp. 

Om omprifrning enligtforsta eller 
andra stycket leder till au den skatt
sk}'ldige eller arbetsgiraren skall be
tala ett högre belopp gäller bestäm
melserna om tillkommande skatt i 
tillämpliga delar på det belopp som 
ytterligare skall betalas. 

85§ 
Om en fråga som avses i 84 § har 

avgjorts av allmän jän·altnings
domstol. far skattemyndigheten inte 
ompröva .frågan. 
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Nul'arande lydl!fse Föreslagrn l_rdel.1·e 

Omprörning på begäran ar dl!ll 
skal/skyldige eller arbetsgiraren 

86§ 

Vill den skausk.vldige eller ar!Jl!ls
givarl'n begära omprörning ar t'tt 
beslut. skall han göra de/la skrUi
ligt. Begäran skall. om inte annat 
_kireskril's i tredje stycket. ha kom
mit in till ska1temyndigheten före 
utgången ai· det femte året l'.fier det 
kalenderår under 1·ilke1 uppbörds
året har gå/I ut. 

Om den skattsk.vldige eller arbets
gil'aren gör sannolikt all han illle 
inom n·å månaderföre utgången a1· 
den tid som anges i första st.veke/ 
.fatt kännedom om l'tt beslut enligt 
dl!llna lag som är till hans nackdel 
eller skal/sedel eller annan handling 
med uppg(li om l'ad han ålagts alt 
betala, .far han ändå begära om
prörning. Begäran skall ha kommit 
in inom två månader från den dag 
han.fick sådan kännedom. 

En begäran om omprörning ar 
beslw om pri!liminär taxering, sät
tet _for ul/agande av preliminär 
skall. debitering eller jämkning a1· 
sådan skall, verkställande a1· skalte
avdrag och anstånd enligt 48 § med 
inbetalning ar skall skall ha kom
mit in till skattem.vndigheten inom 
trå månader från den dag då sökan
drn .fick del av beslutet. 

Har den skal/skyldige eller ar
betsgivaren inom den tid som anges 
i forsta eller andra stycket gett in 
skril'elsen med begäran om omprör
ni ng till en annan skattemyndighet 
än den som falla/ beslutet eller till 
en allmän .fOrvaltningsdomstol. får 
ärendet ändå prövas. Skrivelsen 
skall då omedelbart ärersändas till 
den skallemyndighet som .få/lat be
slutet med uppgUi om den dag då 
handlingen kom in till myndigheten 
eller domstolen. 

87§ 

Om en begäran om ompröming 
illle är egenhändigt undertecknad 
ar den som begär ompröl'llingen el
ler hans ombud. får skallemyndig-
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Nurnrandc l_rdelse Föreslagen lydelse 

heten u(/arda föreläggande om all 
undertecknande skall ske med på
fä/jd all ompröming annars inte 
gärs. 

88§ 

Trots bestämmelsen i 85 § j(ir en 
ji-åga som har al'gjorl.I' al' länsräu 
eller kammarräu genom bes/111 som 
l'unnit laga kro..fi omprörns, om he
sllllet a1·1·iker från rältstillämpning
en i elt regeringsrältsargärande som 
har meddelats därejier. 

Omprärning på initiatir ar skat
temyndighetrn 

89§ 

Ompröl'ar skauemyndigheten 
~:iäfrmant el/ bes/U/ enligt denna 
lag . .far ompröl'llingsbes/U/ som är 
t i Il den skallskyldige.1· eller arbetsgi
rnrcns ,!Ordet meddelas före utgång
en al' det _femte året e.fier det kalen
derår under l'i/ket uppbärdsåret har 
gålt Ul. 

Ell sådant omprifrningsbeslut .filr 
meddelas äl'en t'.fier Ulgången m· 
den tid som anges i.forsla stycket 

1. om slutlig, harstående eller 
tillkommande skall debiterats med 
för högt belopp eller örerskiutande 
skatt tillgodoräknats med .for lågt 
belopp, 

2. om det ,!Oreligger annan .felak
tighet än som sägs under l till den 
ska11skyldige.1· nackdel i hans skall
sede/, 

3. om det föreligger motsrarande 
.Maktit:het som anges under I och 2 
i besllll om arbetsgil'ares amvarig
het för arbetstagares skall, eller 

4. om belopp som har räknats in i 
den skattsk_vldiges underlag ,!Vr 
exenarg(fier har ansetts ime utgöra 
inkomst a1· annat j(irl'än•sarbetc l'id 
beräkningen ai• pensionsgrundande 
inkomst. 

90§ 

Ell omprörningsbes/111 som är till 
nackdel j(ir den skattskyldige eller 
arbl'tsgivaren .far. utom i fall som 
m·ses i 92 §, inte meddelas l'.fier ut-
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Nui·arande lydelse Föreslagen lydelse 

gången av året e.fier det kalenderår 
under vilket uppbördsåret har gått 
ut. 

E.fil!rprövning 

91 § 

Skattemyndigheten får ml!ddela 
ett omprövningsbeslut som är till 
nackdel för den skattskyldige eller 
arbetsgil'aren efier utgången al' den 
tid som angl!s i 90 § under de forut
sättningar och på det sätt som anges 
i 92- 94 §§ (efterprörn i ng). 

92 § 

Ejierprömingfår ske 
J. vid rättelse av fe/räkning, miss

skrivning eller annat uppenbart .fOr
biseende, 

2. om en arbetsgivare har gjort 
a1•drag .fOr preliminär eller kvarstå
ende skatt men inte redovisat och 
betalat in det innehållna beloppet, 

3. om en arbetsgfrare utan skälig 
anledning har underlåtit all göra 
avdrag för preliminär eller kvarstå
ende skatt. 

93§ 
Ejterprövning enligt 92 § J och 3 

får ske endast um den avser belopp 
av någon betydelse. Efterprörning 
får inte ske om skattemyndigheten 
tidigare .fattat beslut om ejierprö1•
ning avseende samma fråga. 

94§ 

Skattemyndighetl!ns beslut om 
efterpröming enligt 92 § J skall 
meddelas f(ire utgången av det fem
te året e.fier det kalenderår 11nder 
1•ilket det uppbördsår. då skatten 
rätteligen skulle ha debiterats eller 
skatten felaktigt restituerats. har 
gatt ut. 

Skattemyndighetens beslut om 
e.fierpröl'lling enligt 92 § 2 och 3 
skall meddelas före utgången av det 
femte året ejier det kalenderår un
der vilket det uppbördsår. då skatten 
rätteligen skulle ha redovisats, har 
gått ut. 

Har skattsk.vldig beviljats an-
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Nuvarande lydelse 

(85 § 1 mom. 10
) 

Skattemyndighetens beslut l!n!igt 
dl!nna lag får överklagas hos läns
rätten av skattskyldig. arbetsgivare 
och riksskatteverket, om inte annat 
följer av andra st.veke/. I fråga om 
beslut om fastställande av avgifts
underlag för egenavgifter gäller vad 
som föreskrivs i 11 - 13 §§ lagen 
(1959:551) om beräkning av pen
sionsgrundande inkomst enligt 
lagen ( 1962: 381) om allmän försäk
ring. 

Bl!.~lut om revision enligt 78 § 1 
mom. och bl!s!ut 1·arigenom rite har 
förelagts .far inte ö1•erklagas. Inte 
heller beslw enligt 55 § 1 mom . .fors
la stycket och 55 § 2 mom. andra 
stycket samt besllll rörande fram
ställning om försättande i konkurs. 

10 Senaste lydelse 1990: 329. 

Föreslagen l.vdelse 

stånd med betalning av skall i av
mktan på kammarrälls eller rege
ringsrättens beslut med anledning 
a1• överklagande. far i fall som avses 
i 92 § 3 e.fierprövning ske inom en 
tid av ytterligare högst tl'å år, räk
nat jfån utgången av det kalender
år, då domstolens beslut meddela
des. 

Om den skattskyldige eller arbets
gi mren har a1•/idit, får beslut om 
efierprörning inte meddelas e.fier ut
gången a1• det andra året e.fier det 
kalenderår då bouppteckningen ef 
ter honom gars in for registrering. 

Beslut om särskilda debiteringsåt
gärder 

95§ 
Skallemyndigheten skall snarast 

e.fier det att ett beslut om taxerings
åtgärder enligt taxerings/agen 
( 1990: 324) har meddelats eller en 
allmän föfl'a/tningsdomstol medde
lat beslut enligt denna lag som är av 
betydelse ./Or debiteringen ar skall, 
ränta eller argUi göra den ändring i 
debiteringen som .fOranleds av beslu
tet. 

Överklagande m. m. 

96§ 

Skattemyndighetens beslut får 
överklagas hos länsrätten av skatt
skyldig, arbetsgivare och riksskatte
verket, om inte annat följer av 97 §. 
I fråga om beslut om fastställande 
av avgiftsunderlag för egenavgifter 
gäller vad som föreskrivs i 11-
13 §§ lagen (1959: 551) om beräk
ning av pensionsgrundande in
komst enligt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring. 

Överklagandet skall vara skrUi
ligt. 

Prop. 1990/91: 46 
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Nw•arande lydelse 

ackord1jorslag och a1•skrivning av 
ska11 jilr ö1wk/agas. 

Den ska11skj1/diges eller arbetsgi-
1•arens ö1•erk!agande skall 1•ara 
skrUiligt och ha kommit in inom två 
månader .fi-ån den dag klaganden 
tick del a1· beslutet. Vid Öl'erklagan
.de av beslut om debitering till .fo(jd 
ar taxeringsbeslut gäller bestäm
melserna i 6 kap. 3 §taxerings/agen 
(1990:324). 

Ö1•erklagande al' riksskatteverket 
skall 1•ara skr!filigt och ha kommit 
in inom två månader från den dag 
beslutet meddelades. 

Riksskat1ei·erket .far hos länsrät
ten yrka att arbetsgil'are åläggs an
Sl'arighet for arbetstagares skatt. 

Föreslagen l.vdelse 

97§ 

Föreläggande vid vite och beslut 
om revision enligt 78 § 1 mom . .far 
inte Öl'erklagas. Inte heller beslut 
1.'nligt 55 § 1 mom . .forsta stycket 
och 55 § 2 mom. andra stycket eller 
beslut rörandeframställning omjOr
säl/ande i konkurs, ackordsförslag 
och arskrivning av skatt .filr över
klagas. 

98§ 
Den skattsk.vldiges och arbetsgi-

1•arens överklagande skall ha kom
mit in .fOre utgången av det femte 
året ejier det kalenderår under 1•il
ket uppbördsåret har gått ut. Om det 
överklagade beslutet har meddelats 
e.fier den 30 juni femte året efter det 
kalenderår under vilket uppbörds
aret har gått ut och klaganden har 
.filtt del av beslutet efier utgången av 
oktober samma ar. jilr överklagan
det dock komma in inom 11•å måna
der från den dag då klaganden .fick 
del a1' beslutet. 

Överklagande a1• beslut om preli
minär taxering. sättet jOr uttagandl.' 
av preliminär skatt. debitering eller 
jämkning av sådan skatt, verkstäl
lande av skatteavdrag och anstånd 
enligt 48 §med inbetalning a1· skatt 
skall ha kommit in inom två måna
der från den dag då klaganden fick 
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Nuvarande lydelse 

(87§11) 

Besvär över beslut enligt denna 
lag eller över taxering inverkar icke 
på skyldigheten att erlägga den 
skatt, som be~Tären rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
icke vunnit laga kraft. Motsvarande 
gäller vid verkställighet enligt ut
sökningsbalken. 

(87a§ 12
) 

Vad som sägs i 46 § 3 mom., 47, 
58, 65 och 66 §§, 69 § 1 mom., 70 § 
2 mom., 71. 75- 77 a och 78 §§samt 

11 Senaste lydelse 1986: 1288. 
12 Lydelse enligt prop. 1990/91: 5 

Föreslagen l_vdelse 

del av beslutet. 
Vid ifrerklagande al' bl!slut om 

debitering till följd av taxaingsbe
slut gäller bestämmelserna i 6 kap. 
3 §taxerings/agen ( 1990: 324). 

Den skattskyldige och arbl!tsgii>a
ren får Öl'erklaga ett beslut enligt 
denna lag även om det inte gått ho
nom emot. 

100§ 

Riksskattel'erkets överklagande 
skall ha kommit in inom tid.~(rist 
som enligt 89. 90 och 94 §§ gäller 
för beslut om ompröming på initia
til' av skattemyndighet eller lfter så
dan tid men inom två månaderfi"ån 
den dag då det ö11erklagade beslutet 
meddelades. 

Överklagas ett omprömingsbeslut 
som avser e.fterprövning och yrkas 
ändring till den skattskyldige.i· eller 
arbetsgiv:irens nackdel. skall örer
klagandt!t ha kommit in inom två 
månader från den dag då beslutet 
meddelades. 

Riksskattl'l·erket .far hos länsrät
ten yrka att en arbetsgil'are åläggs 
an.1Tarighet .!Or arbetstagares skatt. 

/03§ 
En begäran om ompröl'lling en

ligt denna lag eller taxning~lagen 
( 1990: 324) eller ett Öl'erklagande a1· 
ett beslut enligt denna lag eller al' 
ett besllll som rör taxering inverkar 
inte på skyldigheten att betala den 
skatt, som omprövningen eller ö11er
klagandet rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
inte vunnit laga kraft. Motsvarande 
gäller vid verkställighet enligt ut
sökningsbalken. 

104 § 

Vad som sägs i 46 § 3 mom., 47, 
58, 65 och 66 §§, 69 § 1 mom., 
75- 77 a och 78 §§ samt i 80, 81 
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Nurarande lydelse 

i 80, 81. 83 och 84 §§, 85 §I mom .. 
86 § 1 mom. samt 86 a §§gäller i til
lämpliga delar också i fråga om den 
som är skyldig att göra skatteavdrag 
från sådan ränta eller utdelning som 
avses i 3 § 2 mom. I tredje stycket. 
Vad som där sägs om arbetsgivare 
och arbetstagare skall då gälla den 
som är skyldig att göra skatteavdra
get, respektive den för vilken skat
teavdraget gjorts. 

Färes/agen l}•delse 

och 83-103 §§ gäller i tillämpliga 
delar också i fråga om den som är 
skyldig att göra skatteavdrag från så
dan ränta eller utdelning som avses i 
3 § 2 mom. I tredje stycket. Vad som 
där sägs om arbetsgivare och arbets
tagare skall då gälla den som är skyl
dig att göra skatteavdraget, respek
tive den för vilken skatteavdraget 
gjorts. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om 1990 eller tidigare 

års taxeringar eller eftertaxering för sådant år. 
3. De nya bestämmelserna om anståndsränta och riksskatteverkets över

klaganderätt tillämpas dock från och med den I januari 1991 även om 
beslutet meddelats dessförinnan. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 1 

dels all 12. 13. 15 -20. 45 och 55 §§skall upphöra att gälla. 
dels att rubrikerna närmast före 11 och 17 §§ skall utgå, 
dels att nuvarande 50- 53 och 56 §§skall betecknas 68. 70, 72 och 76-

78 §§, 
dels att 2, I 0, 11. 2 I. 22, 28, 30. 31. 3 7 - 42 och 46 §§, de nya 68, 70, 72 

och 76 §§samt rubriken närmast före I 0 §skall ha följande lydelse. 
dels att rubrikerna närmast före 28 § och nuvarande 50 § skall sättas 

närmast före 27 a § respektive den nya 68 §, 
dels att det i lagen skall införas tjugofyra nya paragrafer. 27 a. 50-67, 

69, 71 och 73- 75 §§,samt närmast före 50. 52. 57, 59 och 67 §§fem nya 
rubriker av följande lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydefre 
2 §2 

I denna lag förstås med 
lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3- 5 §§ lagen 

(1981: 691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas: 
uppbiirdsdeklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 § I 

mom. uppbördslagen ( 1953: 272): 
månadsarg(ti: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §: 
utg(tisår: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas; 
ärsargUi: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret; 

års uppgift: en arbet.1gil'are.1· 
uppg(fi om dl:'n lön på l'ifkl:'ll årsar
g!fi skall beräknas: 

rl:'dararg(ti: de arbetsgivaravgifter som avser lön för vilken sjömansskatt 
skall betalas; 

restitlltionsränta: ränta enligt 24 §; 
anstdnd1Tänta: ränta enligt JO§. 

Fastställelse av månadsavgift, m. m. Beslut om månadsavgift 

10 §1 

Ska1tem.vndight!lt'n skall .faststäl
la månadmrg!fien och i fiJffkom-

1 Senaste lvddse a\ 
12 § 1987:.1208 
15 * 1990:332 
16 * 1990: 332 
17 § 1990: 332 
18 § 1990:332 
19 § 1990: 332 
20 * 1990: 332 
53* 1990:332 
55 li 1990: 332 
56 § 1986: 1388. 
~Senaste lvdelsc 1990: 332. 
'Senaste lydelse 1990: 332. 

2 Riksdagen /'J'JU/'JI. I sam/. Nr 46 

Afånad1m·g!fi skall heslutas for 
rarje månad med ledning ar upp-
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Nul'arande lydelse 

mande fall ålägga bl'!a/ni11g1·sky/
dighet .fi'ir arbetsgil'aren 0111 denne 
har 

i. u11der/åtit all lämna redol'is
ning enligt 4 §: 

2. lämnat oriktig uppgifi och må
nadsarg(tien på grund däral' blirit 
.fi'ir låg: eller 

3. m/Ol'isat .for hög månadsarg(li 
och hes/ut om restitlllion eller al'
kortn i ng skal/ meddelas. 

Betalningssky/dighet skall också 
åläggas arhet.lgil'aren .fi'ir aig(fisbe
/opp som har redorisa/s i uppbörds
dek/aration men inte betalats. Be
lopp för rilkt!t beta/ningsskyldighet 
ålagts.får omedelbart drirn.s in. 

Kan på grund av brister i arbets
givarens uppgifter, bokföring eller 
anteckningar om utgiven lön 
underlaget för den månadsal'g(fi 
som skall fastställas inte beräknas 
tillförlitligt, skall det uppskattas av 
skattemyndigheten efter vad som 
bedöms vara skäligt med hänsyn 
till föreliggande omständigheter så
som verksamhetens art och omfatt
ning. 

Om arbetsgil'aren saknat skälig 
anledning anta al/ uppgifi som han 
har lämnat om rärde al' natura.för
mån har 1·arit oriktig.far ska11emrn
digheten inte på grund al' det .Mak
liga rärdet fastställa höjd månads
arg(li. Ska1temyndighcten behöl'er 
inte heller hes/lila om rä11dse när 
den oriktiga uppg(ficn a1·seende na
turaji'irmånen gäller el/ mindf'l' be
lopp och rä/lelse inte yrkas a1· ar
hetsgi rarcn. 

MånaJmrg(fi .får fastställas äl'cn 
i .fall då arg(fi för samma månad 
tidigare .fastställts. Beslut enligt 
denna paragraf .får inte meddelas 
om årsargUi harfastställts. 

Ska/lcmyndigheten eller riksskat
tererkct får anma11a en arhetsgirare 

4 Senaste lydelse 1990: 332. 

Föreslagen lydelse 

bördsdeklaration och Öl'riga till
gängliga handlingar. 

E,fier den i mars året c:fier utg(lis
året .får beslut om måna(!l'Glg(ti er
sä//as med beslut om dr.1·a1g(fi. 

Har arbet~gil'arm inte lämnat 
uppbördsdcklaration eller kan på 
grund av brister i arbetsgivarens 
uppgifter. bokföring eller anteck
ningar om utgiven lön underlaget 
för den a1g(fi som skall beslutas 
inte beräknas tillförlitligt, skall det 
uppskattas av skattemyndigheten 
efter vad som bedöms vara skäligt 
med hänsyn till föreliggande om
ständigheter såsom verksamhetens 
art och omfattning. 

Har arhet.1gil'aren lämnat upp
biird1·deklaration inom den tid som 
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Nuvarande lydelse 

att inom den tid som angetts i an
maningen lämna årsuppgiji. 

Har uppbördsdek/aration läm-
11ats under särskilt redovisnings
nummer skall årsuppg(fi lämnas 
under samma nummer. 

Föreslagen lydelse 

anges i 54 § I mom. första stycket 
uppbörds/agen (1953:272) eller 
inom den tid som anges i ett beslut 
om a11stånd med att lämna deklara
tion anses beslut om må11adsavg{f 
ten ha fattats i enlighet med dekla
rationen. 

Om deklarationen inte har kom
mit in till skatlemyndigheten inom 
den tid som anges i första st)1cket, 
anses må11adsavgifien ha bestämts 
till noll kronor. Kommer deklaratio
nen in till skattemyndigheten vid en 
senare tidpu11kt anses beslut i stället 
hafatlats i enlighet med deklaratio
nen. om inte ett omprövningsbeslut 
har meddelats dessförinnan. 

21 § 

Den som i egenskap av företräda
re för en arbetsgivare, som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i rätt tid 
och ordning är tillsammans med ar
betsgivaren betalningsskyldig för 
beloppet samt den restavgift och 
tilläggsavgift som belöper på detta. 
Betalningsskyldigheten får jämkas 
eller efterges om det föreligger sär
skilda skäl. 

Den som i egenskap av företräda
re för en arbetsgivare, som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i den tid 
och ordning som följer a1· 4, 7 och 
9 §§ är tillsammans med arbetsgi
varen betalningsskyldig för belop
pet samt den restavgift och till
läggsavgift som belöper på detta. 
Betalningsskyldigheten får jämkas 
eller efterges om det föreligger sär-
skilda skäl. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall föras vid allmän domstol. 
Talan får inte väckas sedan arbetsgivarens betalningsskyldighet för belop
pet har bortfallit enligt lagen (1982: 188) om preskription av skatteford
ringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indriv
ning ske i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbörds
lagen (1953: 272). Därvid får införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken äga 
rum. 

Den som har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt första stycket får 
söka beloppet åter av arbetsgivaren. Därvid skall bestämmelserna i 76 § 
uppbördslagen tillämpas. 

Bestämmelserna i 4 § preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga om 
regressfordran enligt tredje stycket. 

22 § 

Har en arbetsgivare avlidit och 
skall bt'la/11ingsskyldighet åläggas 
ji."ir arbetsgivaravgifter som belöper 
på tid före dödsfallet. skall betal
ningssk_vldigheten aläggas dödsbo
et. 

Har en arbetsgivare avlidit är 
död1·boet e.tier honom skyldigt af/ 
betala de arbetsgivaravgifter som 
belöper på tid före dödsfallet. 
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Nui•arande lydelse Föreslagen lydelse 

27a§ 

Arbetsgivarai-g(lier och anstånds
ränta som inte har betalats i rätt tid 
och ordning får omedelbart dril'as 
in. 

28 §5 

Har arbetsgivaravgifter inte beta
lats i den tid och ordning som är 
föreskriven i denna lag för betal
ning av sådan avgift eller som har 
bestämts enligt 7 §, 19 §andra st}'C
ket eller 54 §, utgår restavgift och 
tilläggsavgift enligt 58 § 1 mom. 
uppbördslagcn (I 953: 272). Därvid 
skall bestämmelserna i 58 § 2 mom. 
första stycket samma lag tillämpas. 

Har arbetsgivaravgifter inte beta
lats i den tid och ordning som är 
föreskriven i denna lag för betal
ning av sådan avgift eller som har 
bestämts enligt 7 § eller JO§, utgår 
restavgift och tilläggsavgift enligt 
58 § 1 mom. uppbördslagen 
( 1953: 272). Därvid skall bestäm
melserna i 58 § 2 mom. första styc
ket samma lag tillämpas. 

Uppbördslagens bestämmelser om indrivning, avkortning, avskrivning 
och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas i fråga om belopp på 
vilket denna lag är tillämplig. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får 
äga rum. 

30 §0 

Har ett beslut om betalningsskyl
dighet överklagats eller kan annars 
betalningssk_rldigheten antas kom
ma att sättas ned får skattemyndig
heten medge anstånd med betal
ningen. Därvid gäller bestämmel
serna i 49 § l, 2 och 3 mom. upp
bördslagcn ( 1953: 272) i tillämpliga 
delar. 

Har ompriirning begärts al' ett 
beslut om arbetsgil'ara1·gUier eller 
har ett sådant beslut överklagats el
ler kan annars al'gUisbdoppet antas 
komma att sättas ned får skatte
myndigheten medge anstånd med 
betalningen. Därvid gäller bestäm
melserna i 49 § l, 2 och 3 mom. 
uppbördslagen (1953: 272) 
tillämpliga delar. 

Den som har fått anstånd skall betala ränta (anstandsräma) för den del 
av anståndsbeloppet för vilket betalningsskyldighet kvarstår vid anstånds
tidens utgång. Anståndsränta beräknas för visst kalenderår efter en ränte
sats som med tre procentenheter överstiger det av riksbanken fastställda 
diskonto som gällde vid utgången av det föregående året. 

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den, då beloppet 
skulle ha erlagts om anstånd inte hade medgetts, till och med den månad. 
då anståndstiden gått ut eller, om betalning skett dessförinnan, till och 
med den månad betalning skett. Anståndsränta som understiger 50 kronor 
skall dock inte påföras. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen 
bortfaller. 

Bifalls arbetsgivarens yrkande av skattemyndigheten skall erlagd ränta 
återbetalas. Bifaller domstol ett överklagande skall erlagd ränta återbetalas 
sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat belopp beräknas restitu
tionsränta. I fråga om ränteberäkningen gäller i tillämpliga delar 24 §. 

Sedan skattemyndigheten iilagt Restämmel.ffnw i 58 .~ uppbiirds-

5 Senaste lvdclse 1987: 1208. 
6 Senaste 1;·dclsc 1990: 332. 

Prop. 1990/91: 46 

20 



Nuvarande lydelse Föreslagen l_vdelse 

arbetsgfraren betalningsskyldighet lagen gäller i fråga om anstånds
jor räntebeloppet får det omedelbart ränta. 
drivas in. 

I fråga om befrielse från anståndsränta gäller. bestämmelserna i 49 § 5 
mom. uppbördslagen. 

31 §7 
Bestämmelserna i l - 13 och 15 -

30 §§ gäller också redaravgift, om 
inte annat följer av vad som före
skrivs i andra stycket eller i 32-35 
och 37 §§. 

I stället för tidsangivelsen den l 
mars året efter utgiftsåret i 17 § 
skall i fråga om redaravgift gälla 
den 30 april året efter utgiftsåret. 

Bestämmelserna i I - 12. 21 - 30 
och 50-67 §§gäller också redarav
gift, om inte annat följer av vad 
som föreskrivs i andra stycket eller 
i 32-35 och 37 §§. 

I stället för tidsangivelsen den I 
mars året efter utgiftsåret i JO§ 
skall i fråga om redaravgift gälla 
den 30 april året efter utgiftsåret. 

37 § 

Beslut om beta/ningssf...Ji/dighet 
för redaravgift får meddelas bara 
om sjömansskatt har betalats för 
lönen eller om den sjömansskatt 
som belöper på lönen får drivas in. 

Beslut om redaravgift får medde
las bara om sjömansskatt har beta
lats för lönen eller om den sjömans
skatt som belöper på lönen får 
drivas in. 

38 § 

En arbetsgivare, som i uppbörds
deklaration, årsuppgiji eller annat 
skriftligt meddelande om sin skyl
dighet att betala arbetsgivaravgifter 
har lämnat en uppgift som befinns 
vara oriktig, påförs avgiftstillägg 
med 20 procent av det avgiftsbe
lopp som ytterligare rätteligen skall 
utgå. 

En arbetsgivare, som i uppbörds
deklaration eller annat skriftligt 
meddelande om sin skyldighet att 
betala arbetsgivaravgifter har läm
nat en uppgift som befinns vara 
oriktig,. påförs avgiftstillägg med 20 
procent av det avgiftsbelopp som 
ytterligare rätteligen skall utgå. 

39 § 

Har-med stöd av bestämmelserna 
i . lO eller 18 § om uppskattning 
gjorts. avvikelse från de uppgifter 
som en arbetsgivare har lämnat i 
uppbördsdeklaration. årsuppgift el
ler annat skriftligt meddelande om 
sin skyldighet att betala arbetsgi

. varavgifter, påförs .arbetsgivaren 
avgiftstillägg med 20 procent av det 
avgiftsbelopp som på grund av upp
skattningen ytterligare skall utgå. 
Till den del uppskattningen inne
fattar rättelse av oriktig uppgift 

7 Senaste lydelse 1987: 1208. 

Har med stöd av bestämmelserna 
i 10 § tredje st_vcket om uppskatt
ning gjorts avvikelse från de uppgif
ter som en arbetsgivare har lämnat 
i uppbördsdeklaration eller annat 
skriftligt meddelande om sin skyl
dighet att betala arbetsgivaravgif
ter, påförs arbetsgivaren avgiftstill
lägg med 20 procent av det avgifts" 
belopp som på grund av uppskatt
ningen ytterligare skall utgå. Till 
den del uppskattningen innefattar 
rättelse av oriktig uppgift från ar-
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från arbetsgivaren skall dock av
giftstillägg utgå enligt bestämmel
serna i 38 §. 

Föreslagen lydelse 

betsgivaren skall dock avgiftstillägg 
utgå enligt bestämmelserna i 38 §. 

40 § 

Har avgiftsunderlaget uppskat
tats med stöd av 10 eller 18 § på 
grund av att uppbördsdeklaration 
elll!f årsuppg(fi inte har lämnats. 
påförs avgiftstillägg om uppbörds
deklaration eller årsuppg(fi inte 
kommit in trots att anmaning har 
sänts ut till arbetsgivaren. Tillägget 
beräknas till 20 procent av det av
giftsbelopp som på grund av upp
skattningen påförs utöver vad som 
skulle ha utgått enligt skriftliga 
uppgifter som arbetsgivaren läm
nat. Till den del uppskattningen in
nefattar rättelse av oriktig uppgift 
från arbetsgivaren skall avgiftstill
lägg utgå enligt bestämmelserna i 
38 §. 

Har avgiftsunderlaget uppskat
tats med stöd av 10 § tredje stycket 
på grund av att uppbördsdcklara
tion inte har lämnats, påförs av
giftstillägg om uppbördsdeklara
tion. inte kommit in trots att anma
ning har sänts ut till arbetsgivaren. 
Tillägget beräknas till 20 procent av 
det avgiftsbelopp som på grund av 
uppskattningen påförs utöver vad 
som skulle ha utgått enligt skriftliga 
uppgifter som arbetsgivaren läm
nat. Till den del uppskattningen in
nefattar rättelse av oriktig uppgift 
från arbetsgivaren skall avgiftstill
lägg utgå enligt bestämmelserna 
38 §. 

41 §8 

Ett beslut om avgiftstillägg enligt 
40 § skall undanröjas. om upp
bördsdeklaration eller arsuppg(fi 
kommer in till skattemyndighet el
ler allmän förvaltningsdomstol 
inom tre l'eckor Fån den dag då ar
betsgivaren fick del av beslutet. 

Ett beslut om avgiftstillägg enligt 
40 § skall undanröjas, om upp
bördsdeklaration kommer in till 
skattemyndighet eller allmän 
förvaltningsdomstol inom 1!11 ma
nadfrdn utgången av den månad då 
arbetsgivaren fick del av beslutet. 

42 § 

Avgiftstillägg påförs inte i sam- Avgiftstillägg påförs inte i sam-
band med rättelse av en felräkning band med rättelse av en felräkning 
eller felskrivning, som uppenbart eller felskrivning, som uppenbart 
framgår av uppbördsdeklaration, framgår av uppbördsdeklaration el-
årsuppg(fi eller annat skriftligt ler annat skriftligt meddelande från 
meddelande från arbetsgivaren. arbetsgivaren. 

Har en arbetsgivare frivilligt rättat oriktig uppgift, påförs inte avgiftstill
lägg. 

46 §9 

Om betalningsskyldighet för ett 
avgiftsbelopp enligt 20 §inte längre 
kan åläggas får skattemyndigheten 
inte påföra avgiftstillägg på belop
pet. 

8 Senaste lydelse 1990:332. 
9 Senaste lydelse 1990: 332. 

Om betalningsskyldighet för ett 
avgiftsbelopp inte längre föreligger 
får skattemyndigheten inte påföra 
avgiftstillägg på beloppet. 
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Avgiftstillägg får inte påföras om arbetsgivaren har avlidit. 

Ompröi•ning 

50§ 

Skattemp1digheten skall om
prih·a el/ beslut enligt denna lag i en 
fråga som kan ha betrdelseför skyl
digheten att betala arbetsgil'aral'g!f~ 
ter. ränta eller särskild arglfi. om 
arbetsgil'aren begär det eller om det 
.finns andra skäl. Beslut om för
hand1·besked enligt 22 a §far dock 
ompröras endast på begäran al' nå
gon al' sökandena. All ompriirning 
skall ske när ell beslut har Öl'erkla
gatsframgår al' 72 §. 

Skallemyndigheten far anta _!i-ån 
all på eget initiativ ompröw; ett be
slut. om omprörningen skulle m·se 
endast ell mindre belopp. 

51 § 

Om en årsal'g{fi har beslutats far 
skattemyndigheten inte ompröva en 
(råga om beslut om månadwrgi/i 
-_\'Om skall ingå i årsargUien. En b~
gäran om sådan ompröl'lling skall 
anses ar.se beslutet om årsmgiji. 

Om en fråga som m·ses i 50 §har 
al'gjorts al' allmän förl'altnings
domstol . .far skallemyndighl'ten inte 
ompröl'a frågan. 

Ompriil'ning på begäran ar ar
bt'lsgil'aren 

52§ 
Vill arbetsgivaren begära ompröv

ning av l'll beslut. skall han göra 
detta skrijiligt. Begäran skall. om 
inte annat jorl'skrivs i 53 §. ha kom
mit in till skattemrndighetl'n .fort' 
utgångm av det .1:iätte årt't ejier ut
g!fisåret. 

Om arbetsgivaren gör sannolikt 
all han inte inom ti•å månader före 
utgången av den tid som anges i 
första stycket .fall kännedom om ett 
beslut enligt denna lag som är till 
hans nackdel eller handling med 
uppgiji om vad han ålagts att beta
la, får han ändå begära ompröv
ning. Begäran skall ha kommit in 
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inom tra månaderfrån den dag han 
.tick sådan kännedom. 

Ilar arbet.\'Kil'aren inom den 1id 
som anges i .fi>rsta eller andra styc
kl'l ge// in skril'elsen med begäran 
0111 ompröming till en annan skat
temyndighet än den som falla/ be
sllllet eller till en allmän .fdn•alt
ningsdomstol, får ärendet ändå prö
ras. Skrirelsen skall då omedelbart 
örersända.1· till den skattem_rndighet 
som ,lallat beslutet med uppg(fi om 
den dag då handlingen kom in till 
myndigheten eller domstolen. 

53 § 

En begäran om ompröming a1· 
beslut enligt 6 § tredje stycket eller 
7 § skall ha kommit in till skalle
myndigheten i11om tl'{l må11ader 
från det arbetsgil'aren .fick del a1· be
slutet och en begära11 om omprör-
11ing ar ell beslut enligt 22 a §skall 
ha kommit in till ska11em)lndighe
ten inom tre 1•eckor frim det sökan
den fick del ar beslutet. 

54§ 

Om en begäran om omprörning 
inte är egenhändigt undertecknad 
ar den som begär ompriil'ningen el
ler hans ombud. far ska11emy11dig
heten u(farda föreläggande om att 
11ndertl'Ck11a11de skall ske med på
följd all omprörning annars i11te 
görs. 

55 § 

Xren om tiden .fOr begäran om 
ompröl'l1ing har gått ut, .far e// be
slut om arg({lstil!ägg på begäran av 
arbetsgil'aren ompröras, så länge 
beslutet i den ai·g(fi.sfråga som för
anlett argUistillägget inte har 1·un
nit laga kraft. 

56§ 

Trots bestämmelsen i 51 § andra 
strcket .far en fråga som har argjorts 
ar länsrätt eller kammarräll ge11om 
beslut som runnit laga kraji om
prövas. om beslutet arviker från 
rättstillämpningen i ett regerings-
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rä11sa1·görande som har meddelats 
därt:fier. 

Ompröl'lling på initiativ ar skat
temrndigheten 

57§ 

Omprörnr skauemyndigheten 
.~jä/l'mant el/ arg(fisheslw . .far om
prörningsbeslut som är till arbetsgi
rarens fördel meddelas före !I/gång
en a1· det sjätte året l'.fier utg(fisåret. 

Et1 sådant omprörningsbeslut .far 
meddelas ä1•en 1~fier utgången ar 
.1jälle året (/ier utg(fisåret, om det 
.tiJranleds a1• skattemyndighets eller 
allmän fOn·altningsdomstols beslut 
angående annat utg(fisår eller an
nan arbetsgil'are eller om el/ belopp 
som har inräknats i arg(fiszmderla
get inte har anse/Is utgöra inkomst 
ai· anställning l'id beräkningen al' 
pensionsgrundande inkomst . 

. 'fren om tiden.for omprörning l!n
ligt fOrsta stycket har gå/I ut .far 
skattemyndigheten till arbetsgiva
rens fOrde/ .1jälrmant ompriil'a ett 
beslut om a1g(fistilläg!( så länge be
slutet i den a1',i,:(li.~tråga som .fbran
lell a1·g(listillägget inte har 1·1mnit 
laga kraJi. 

58§ 
Ett omprifrningsbesfut som är tiff 

nackdelj(jr arbetsgil'arrn.far, lllom i 
fall som al'ses i tredje stycket samt i 
60 och 61 §§, inte meddelas f'.fier 
utgången a1· andra året l'.fier utg!fis
året. 

Om arhetsgil'Qren saknat skälig 
anledning anta all uppg(fi som han 
har lämnat om 1•ärde a1· naturafiir
mån har 1•arit oriktig.far skallemyn
digheten inte på grund ai· det ji-lak
tiga l'ärdet ompröl'G besllllet till ar
betsgil'Grens nackdel. 

Har arbet.1givaren inte gel/ in 
uppbörd1·deklaration i räl/ tid, far 
ett omprö11ningsbeslut som är till 
hans nackdel meddelas l'.fier ut
gången a1· den tid som anges ijorsta 
stycket. El/ sådant omprövningsbe
slut .far meddelas inom el/ år från 
den dag uppbördsdeklarationen 
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kom in till .\'kattemyndigheten. dock 
senast .fOre utgången av sjätte året 
efter utgijisåret. 

Ejierprövning 

59§ 

Skattemyndigheten jar meddela 
eit omprömingsbeslut som är till 
nackdel för arbet.1gfraren ejier ut
gången av den tid som anges i 58 § 
under de förutsättningar och på det 
sätt som anges i 60- 66 §§ ( e.ti er
p rö 1• /1 i ng). 

60§ 

Ejierprö1·ningfar ske om arbetsgi-
1•aren 

1. i uppbördsdeklaration eller på 
annat sä11 lämnat oriktig uppg(ft. 

2. lämnat oriktig uppg{lt i mål 
om arbetsgivara1•gUier. 

3. underlåtit att lämna uppbörds
dek/aration eller it(fordrad upplys
ning och den oriktiga uppg(lien eller 
underlåtenheten med.fort att ell a1•

gijisbeslut blivit felaktigt eller inte 
fattats. 

61 § 

Ejierpröl'fling.far också skl! 
1. l'id rättelse ai'.klräk11i11g, miss

skrirning eller annat uppl!nbart .for
biseende, 

2. om ett belopp som in1e har in
räknats i avgijisunderlaget har an
setts utgöra inkomst av anställning 
vid beräkningen av pensionsgrun
dande inkomst. 

Ejterprövning enligt första stycket 
2 får intl! ske om beslutet skulle 
_tramstå som uppenbart oskäligt. 

62§ 

Ejierprörning enligt 60 §och 61 § 
jorsta styckl!t 1 .far ske endast om 
den avser belopp ar någon bl!(ydel
SI!. 

Om arbetsgivaren saknat skälig 
anledning anta att uppg({t som han 
har lämnat om l'ärde ar naturafär
mån har varit oriktig.far skattemyn
digheten inte på grund ai· det felak
tiga 1•ärde1 besluta om höjd avg(ft. 
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E_!ierprörning får inte ske om 
skauemyndigheten tidigare ja/lat 
beslut om efierprövning al'seende 
samma.fråga. 

63§ 
Skallemyndighetens beslut om 

ejierpröming skall meddelas före 
utgången ar sjäue året ejier utg(lis
året om inte annat anges i 64-
66 §f 

64§ 

Beslut om e.fierpröl'lling enligt 
61 §forsla st.vcket 2 jilr meddelas 
äl'en e.fier den tid som anges i 63 § 
men senast sex månader eJier det 
beslut som.fOranleder ändringen. 

Beslut om ejierprörning på grund 
ar oriktig uppg(fi i ompröl'llings
ärende eller mål om arbetsgivaral'
gUierjilr meddelas efil!r den tid som 
anges i 63 §men senast inom el/ år 
_trän utgångrn al' dl!n månad då 
skallemyndighetens eller domsto
lens beslut i ärendet elln måll!t 1·un
nit laga kraJi. 

Om arbetsgivaren har al'lidit. får 
beslut om t>.fierprövning inte medde
las e..fier utgången al' dl!t andra året 
ejier det kalenderar då bouppteck
ningen e..fier honom gal's in jOr re
gistrering. 

65 § 

Har arbetsgil'arl!n på säll som an
ges i 14 §andra styckl!t skauebro//s
lagl!n (1971:69) delgt>lls underrät
telsl! om misstankl! om bro// som 
al'ser arbl!tsgil'ara1•g(fil!rna t>lll!r har 
åtal 1·äckts mot honom jOr sådant 
bro11,ji1r bt>slut om c:fit>rpröl'!lingfär 
den period som bro/le/ a1·sn medde
las al' ska11emp1digheten ä1•en e_tier 
utgången ar den tid som anges i 
63 §. Detsamma gäller om tidenjOr 
all ådöma arbetsgil'aren på.fO/jd för 
sådant bro/I har.fOr/ängts genom be
slut enligt 14 a § skauebrollslagen. 

Beslut om e.fierprörning .filr i .fall 
som a1·ses i 12 § skalll!brollslagen 
också meddelas ejier utgången a1· 
den tid som anges i 63 §. 
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(50 §10
) 

Föreslagen lydelse 

Beslut enligt forsta stycket skall 
meddelas jdre u1gångn1 av kalen
derårel e.fier det år då någon ai· de 
där angiwza åtgärderna forst 1•id
togs. Beslut enligt andra stycket 
skall meddelas före utgången al' ka
lenderåret e.fier det år då åtgärd som 
avses i 12 § skattebrottslagen vid
togs. Ilar arbetsgivaren a1•/idit skall 
dock beslut om efierpröming med
delas inom sex månader från döds
fallet. 

Beslut enligt första stycket skall, 
utom i fall som avses i 12 § skatte
brottslagen, undanröjas al' skatte
myndigheten. om åtal inte 1•äcks på 
grundl'a! av den .forundersökning 
som .foran/ett underrättelsen om 
brottsmisstanke eller beslutet om 
tid!ijorlängning eller, om åtal har 
väckts, åtalet läggs ned eller inte bi
falls till någon del. 

66§ 

Vad som sägs i 65 § tillämpas 
också beträffande en juridisk per
sons arbetsgii'aravg(fier, om åtgärd 
som avses i 65 § jdrsta stycket har 
1•idtagits mot den som har ./Oreträtt 
den juridiska personen eller om fall 
som a~·ses i 12 § skattebrottslagen 
( 1971:69) joreligger beträ.ffande ho
nom. 

Beslut om särskilda debiteringsåt
gärder 

67§ 

Skattemyndigheten skall snarast 
e.fier det att en allmän fön·altr.ings
domstol meddelat beslut i mål om 
arbetsgivaravg(tier besluta de avgU: 
ter och vidta de debiteringsåtgärder 
i övrigt som foran/eds av domstolens 
beslut. 

68§ 

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten. 
Sjömansskattekontorets beslut får överklagas hos sjömansskattcnämn

den. 

lllSenaste lydelse I 990: 332. 
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Riksskattei·erkets. skattemyndig
hetens eller .1jömansskat1i:kontorets 
beslut om rel'ision eller beslut var
igenom vite har .förelagts .får inte 
ifrerklagas. 

(50a§ 11
) 

Örerklagande ar arbetsgivare, det 
allmänna ombudet för ~jömansskatl 
eller, när fråga är om beslut enligt 
22 a §. någon ar sökandena skall 
rara skr(filigt och ha kommit in 
inom två månader från den dag kla
ganden fick del av beslutet. 

Överklagande av riksskauererket 
skall rara skrUiligt och ha kommit 
in inom två månader från det beslu
tet meddelades. 

Riksskauererkct _tår hos länsrät
ten yrka all arbetsgirararg(fier på
förs en arbetsgirare. 

(5/ .~\12) 

Beslut ar skauemyndighl'len eller 
.1jö111ansska11ekomoret, som .fär 
iiraklagas. skall på ansökan ar ar
betsgirart'n eller. när .fi"åga är om 
beslut enligt 22 a §, någon ar siikan
dena ompröras ar skauemyndighe-

11 Senaste lvdclsc 1990: 332. 
12 Senaste l}·ddse 1990: 332. 

Föreslagn1 lydelse 

Ö1wklagandet skall rara skr(fi
ligt. 

69 § 
Föreläggande 1•id rite och beslut 

om rcrisionfår inte örerklagas. 

70§ 
Arbet.1xil'arens örerklagande 

skall, om inte annat .foreskril's i 
andra eller tredje stycket, ha kom
mit in .fore utgången ar det .1jät1e 
året efter wg(lisåret. Om det öiw
klagade beslutet har meddelats e.fier 
den 30 juni .1:jätte året t'.fier det lll
g(fisår som beslutet al'Ser och arbets
giraren har _fått del ar beslutet e.fier 
utgången m· oktober samma år. ,lår 
örerklagandet dock komma in inom 
två månader från den dag då arbets
giraren fick del av beslutet. 

Öve,.klagande av beslut enligt 6 § 
tredje stycket eller 7 §skall ha kom
mit in inom två månader från den 
dag arbetsgil'aren .fick del ar beslu
tet. 

Öl'erkla!(ande ai• beslut enligt 22 
a §skall ha kommit in inom tre vec
kor från det klaganden fick del ai• 
hesllllet. 

Ut beslut .får örerklagas iiren om 
det inte gåtl klaganden emot. 

71 § 
,,fren om tiden för Öl'erklagande 

har gå/I ut . .far t'll bt'slw om mxUis
tillägg överklaga.i· sa länge beslutet i 
ilen aig(fisjfåga som .fi:iranlell av
g(fistilläggct illle har runnit laga 
kraft. 

72§ 
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ten respektii'e sjömansskattekonto
ret. Ansäkningshandlingen skall ha 
kommit in jÖre ö1wklagandetidens 
utgång. 

Föreslagen lydelse 

Bestämmelserna i 6 kap. 5 - 7 §§ taxeringslagen ( 1990: 324) gäller när en 
arbetsgivare eller, när fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena 
har överklagat skattemyndighetens beslut. 

(52 §1.1) 

Länsrättens beslut i fråga som av
ses i 6 § tredje stycket, 7 §, 22 a § 
andra stycket eller 30 § första styc
ket får dock inte överklagas. 

'
3 Senaste lydelse 1990: 332. 

Om Öl'erklagandet avser ett beslut 
om månadsavg(ft och årsai•gUi som 
skall on~fålla månadsarg(ften har 
beslutats. skall Öl'erklagandet anses 
al'se beslutet om årsavg(ft. 

73§ 

Överklagande av riksskattel'erket 
eller a1• det allmänna ombudet för 
sjömansskatt skall ha kommit in 
inom tid~frist som enligt 57. 58 och 
63 - 66 §§ gäller för beslut om om
pröming på initiati1· ar skallem_vn
dighet eller e._fter sådan tid men 
inom två månader ./i"ån den dag då 
det överklagade be.slutet meddela
des. 

Öl'erklagas ett omprövningsbeslw 
som ai•ser e._fterpröming och yrkas 
ändring till arbetsgil'arens nackdel, 
skall överklagandet ha kommit in 
inom n·å månader fi-än den dag då 
beslutet meddelades. 

74§ 

Riksska11e1·erket får hos länsrät
ten yrka att arbetsgivararg!fier på
jors en arbetsgfrarf!. 

Riksska11e1•erket .far inte Öl'erkla
ga ett beslut enligt 2 2 a §. 

75§ 

Om rik.sskattei•erket har örerkla
gat ett ai·gUtsbeslut. skall dära1• för
anledd talan om al'g(fistillägg och 
J(irsf!flingsai•gUi .fOras samtidigt. 

76§ 
Länsrättens beslut i fråga som av

ses i 6 § tredje stycket, 7 §. 22 a § 
andra stycket eller 30 § första styc
ket får inte överklagas. 
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Nurarandt! lydelse Föreslagl!n lydelse 

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den 
tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut 
enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. Beslut i fråga som avses i 6 § 
tredje stycket. 22 a § andra stycket eller 30 § första stycket får dock inte 
överklagas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser skall 
fortfarande gälla i fråga om ärenden och mål om arbetsgivaravgifter som 
belöper på tid före ikraftträdandet. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (I 968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 41. 48 och 48 a §§ lagen (1968: 430) om mer
värdeskatt 1 skall ha följande lydelse samt att rubriken närmast före 40 b § 
skall lyda Gemensamma bestämmelser om beskattningsbeslut m. m. 

NuraranJe lydelse Föres/agen f.vde/se 

41§ 

Beskattningsbeslut meddelas av 
skattemyndigheten i det län där 
den skattskyldige är registrerad el
ler. om han inte är registrerad, där 
han bort vara registrerad. 

Beskattningsbeslut och bes/Il/ i 
annat beskall ningsärende meddelas 
av skattemyndigheten i det län där 
den skattskyldige är registrerad el
ler. om han inte är registrerad, där 
han bort vara registrerad. 

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § tred
je stycket taxerings/agen ( 1990: 
324) gäller äl'm i .fi"åga om beslut i 
beska/ t ni ngsärende. 

Om el! beskauningsärende har ett 
nära samband med el! taxerings
ärende som rn/igt 2 kap. 4 § tax
erings/agen skall al'gäras i ska11e
nä111nd och det är lämpligt all ären
dena prörns i ett sammanhang . .far 
äl'en heskallningsärentlet argöras i 
skal!rniimnd. 

48 § 

Betalas inte skatt i behörig tid och ordning skall skatten och den restav
gift. som belöper på denna. drivas in. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
( 1953: 272) om indrivning. avkort
ning och avskrivning samt etierkrar 
gäller i tillämpliga delar i f~åga om 
mcrvärdcskatt. Införsel enligt 15 
kap. utsökningsbalken far äga rum 
vid indrivning av mervärdeskatt 
och restavgift på skatten. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
( 1953: 272) om indrivning. avkort
ning och avskrivning gäller i 
tillämpliga delar i fråga om mervär
deskatt. Införsel enligt 15 kap. ut
sökningsbalken får äga rum vid in
drivning av mcrvärdcskatt och rest
avgift på skatten. 

48 a § 

Har någon. i egenskap av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person. uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i rätt tid och ordning. 
är han tillsammans med den skatt
skyldige betalningsskyldig för skat
tebeloppet och restavgift enligt 
47 ~- Betalningsskyldighctcn fär 

1 Lag.:n Ollltryckt 1990: 576. 

Har någon. i egenskap av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person. uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i den tid och ordning 
som anges i 22. 22 a och 42 §§. är 
han tillsammans med den skatt
skyldige betalningsskyldig för skat
tebeloppet och restavgift enligt 
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Nu1•arande lrdelse Föreslagen /J'delse 

jämkas eller efterges om det förclig- 47 §. Betalningsskyldigheten får 
ger särskilda skäl. jämkas eller efterges om det förelig

ger särskilda skäl. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall föras vid allmän domstol. 
Talan får inte väckas sedan den skattskyldiges betalningsskyldighet för 
skattebeloppet har bortfallit enligt lagen (1982: 188) om preskription av 
skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet 
får indrivning ske i samma ordning som gäller för skatt. 

Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp eller restavgift 
enligt första stycket får söka beloppet åter av den skattskyldige. 

Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga om 
regressfordran enligt tredje stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. Äldre bestämmelser i 48 a § 
skall fortfarande gälla i fråga om mervärdeskatt som belöper på tid före 
ikraftträdandet. 

3 Rik.1duge11 19911191. I .\'Uml. Nr 46 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och 
prisregleri ngsa vgifter 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 16 och 17 §§ lagen (1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen /.vdelse 

5 kap. 
16 § 

Betalas inte skatten i rätt tid och ordning skall den drivas in. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
( 1953: 272) om indrivning, avkort
ning. avskrivning och ejiakral' gäl
ler i tillämpliga delar för skatt en
ligt denna lag. Beskattningsmyndig
heten beslutar dock om avkortning 
och kronofogdemyndigheten om 
avskrivning av skatt. Införsel enligt 
15 kap. utsökningsbalken får äga 
rum vid indrivning av skatten. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
(1953: 272) om indrivning, avkort
ning och avskrivning gäller i 
tillämpliga delar för skatt enligt 
denna lag. Beskattningsmyndighe
ten beslutar dock om avkortning 
och kronofogdemyndigheten om 
avskrivning av skatt. Införsel enligt 
15 kap. utsökningsbalken får äga 
rum vid indrivning av skatten. 

17 § 

Har någon, i egenskap av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i rätt tid och ordning, 
är han tillsammans med den skatt
skyldige betalningsskyldig för skat
ten. Betalningsskyldigheten får 
jämkas eller efterges om det förelig
ger särskilda skäl. 

Har någon, i egenskap av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i den tid och ordning 
som anges i :! kap. 6- 9 .H samr 5 
kap. 1 och :! .~:9·, är han tillsammans 
med den skattskyldige betalnings
skyldig för skatten. Betalningsskyl
digheten får jämkas eller efterges 
om det föreligger särskilda skäl. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet enligt första stycket skall föras 
vid allmän domstol. Talan får inte väckas sedan den skattskyldiges betal
ningsskyldighet för skattebeloppet har bortfallit enligt lagen (1982: 188) 
om preskription av skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd 
betalningsskyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller för 
skatt. 

Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp enligt första 
stycket får söka beloppet åter av den skattskyldige. 

Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga om 
regressfordran enligt tredje stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. Äldre bestämmelser i 5 kap. 
17 § skall fortfarande gälla i fråga om skatt som belöper på tid före 
ikraftträdandet. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. I 0 § aktiebolagslagen (197 5: l 38W 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 
10 §2 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till 
bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast 
två veckor före ordinarie bolagsstämma. 

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovis
ningen uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisningen icke lämnats 
sådana upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorerna 
ange detta och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin 
berättelse. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse, 
som kan föranleda ersättningsskyldighet. ligger styrelseledamot eller verk
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande direk
tör eljest handlat i strid mot denna lag eller bolagsordningen skall det 
anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan
de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di
rektör. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar 
som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom. 

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna. funnit att 
bolaget inte har fullgjort sin skyldighet 

I. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272), 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt, 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen. 4 eller 11 § 
lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare el
ler 22 § lagen om mervärdeskatt, el
ler 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen eller 4 § lagen 
( 1984: 668) om uppbörd av social
avgifter från arbetsgivare eller 22 § 
lagen om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i I - 3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har 

fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket I -4. skall revisorerna genast 
sända in en avskrift av revisionsberättelsen till länsstyrelsen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning en
ligt 12 kap. 9 § upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt 
uttalande angående fastställandet av balansräkningen och resultaträkning
en samt angäende det i förvaltningsberättelsen fastställda förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

I moderbolag skall revisor avge en särskild revisionsberättelse beträffan
de koncernen. Bestämmelserna i första-tredje och sjätte styckena äger 
motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 

1 Lagen omtryckt 1982: 739. 
2 Senaste lydelse 1984: 945. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. 
i vissa företag 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (1980: 1103) om årsredovis
ning m. m. i vissa företag skall ha följande lydelse. 

Numramle lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
10 §1 

Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till den 
årsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den som svarar 
för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem och en halv 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande. huruvida årsredovis
ningen har uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag. skall revisorn ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske. 

Har revisorn vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon som ingår i företagsled
ningen till last, skall det anmärkas i berättelsen. Revisorn kan även i övrigt 
i berättelsen meddela upplysningar som han önskar bringa till den årsre
dovisningsskyldiges kännedom. 

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorn funnit att före
taget inte har fullgjort sin skyldighet 

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272), 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt. 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen, 4 eller 11 § 
lagen (1984:668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare el
ler 22 § lagen om mervärdeskatt, el
ler 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen l!lll!r 4 §lagen 
(1984:668) om uppbörd av social
avgifter från arbetsgivare eller 22 § 
lagen om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i I - 3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att företaget inte 

har fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket I -4, skall revisorn 
genast sända in en avskrift av revisionsberättelsen till länsstyrelsen. 

I ett moderförtag skall revisorn avge en särskild revisionsberättelse 
beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje styckena tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1991. 

1 Senaste lydelse 1984: 946. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1987: 667) om ekonomiska 
föreningar 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 § lagen (1987: 667) om ekonomiska 
föreningar skall ha följande lydelse. 

Nu1·arande lydelse Fiireslagen lydelse 

8 kap. 
13 § 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till 
föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse 
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall 
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som 
har överlämnats till dem. 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo
visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap., skall revisorerna ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot 
eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag 
eller stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall 
även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamö
terna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berät
telsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. 

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att 
föreningen inte har fullgjort sin skyldighet 

I. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272), 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt, 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen. 4 eller 11 § 
lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare el
ler 22 § lagen om mervärdeskatt, el
ler 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen eller 4 §lagen 
( 1984: 668) om uppbörd av soci
alavgifter från arbetsgivare eller 
22 § lagen om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 - 3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte 

har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-4, skall 
revisorerna genast sända in en avskrift av den till länsstyrelsen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan
de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram 
i förvaltningsberättclsen. 

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse 
beträffande koncernen. Härvid skall första- tredje och sjätte styckena 
tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1959: 55 l) om beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 38 l) om 
allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1959: 551) om beräkning av pen
sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring 1 

skall ha följande lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslage11 lydd1·i: 

Il §2 

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten 
av den försäkrade och riksförsäkringsverket. 

Överklagande av den försäkrade skall vara skriftligt och ha kommit in 
före utgången av det femte året efter taxeringsåret. Om beslutet har med
delats efter den 30 juni femte året efter det taxeringsår som beslutet avser 
och den försäkrade har fått del av beslutet efter utgången av oktober 
samma år, får överklagandet dock komma in inom två månader från den 
dag då den försäkrade fick del av beslutet. 

Överklagande av riksförsäkrings- Överklagande av riksförsäkrings-
verket skall vara skriftligt och ha verket skall vara skriftligt och ha 
kommit in inom tidsfrist som enligt kommit in inom tidsfrist som enligt 
8 a § tredje stycket gäller för beslut 8 a §.fjärde stycket gäller för beslut 
om omprövning på initiativ av om omprövning på initiativ av 
skattemyndighet eller efter sådan skattemyndighet eller efter sådan 
tid men inom två månader från den tid men inom två månader från den 
dag då det överklagade beslutet dag då det överklagade beslutet 
meddelades. Verket får även begära meddelades. Verket får även begära 
ändring enligt 8 a §. Verket får ändring enligt 8 a §. Verket får 
överklaga också till förmån för en överklaga också till förmån för en 
enskild part. enskild part. 

Bestämmelserna i 6 kap. 5- 7 §§ taxeringslagen ( 1990: 324) gäller när en 
försäkrad överklagat skattemyndighetens beslut. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991 och tillämpas första gången 
vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1990. 

1 Lagen omtryckt 1976: 1015. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1976: I 015. 
2 Senaste lydelse 1990: 349. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1982: 1006) om avdrags- och 
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar 

Härigenom föreskrivs att 4. 5. 8. 12 och 24 *§ lagen ( 1982: I 006) om 
avdrags- och uppgiftsskyldighct beträffande vissa uppdragscrsättningar 
skall ha följande lydelse. 

Nurarande lydelse 

Denna lag gäller i fråga om upp
drag som utgör skattepliktig tjänst 
enligt JU§ lagen (1968:430) om 
mcrvärdeskatt och 

Föreslagen lydelse 

Denna lag gäller i fråga om upp
drag som utgör skattepliktig tjänst 
enligt lagen ( 1968: 430) om mcrvär
deskatt och 

I. avser mark och innefattar undersökning, planering, jordbearbetning, 
jordförbättring. schaktning, sprängning, borrning, dränering, utfyllning 
eller ytbeläggning: 

2. avser växande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar 
röjning, sådd, plantering, uppskattning. märkning, gödsling, beskärning. 
gallring. skörd, avverkning eller växtskydd: 

3. avser byggnad eller annan anläggning och innefattar uppförande, 
anläggande, rivning, reparation, ändring eller underhåll; 

4. avser uppdragsgivarens rörelse 
och innefattar tillverkning på be
ställning. montering, rengöring, re
paration, ändring eller underhåll 
samt utförs på uppdragsgivarens · 
arbetsplats: 

4. avser uppdragsgivarens nä
ringsrerksamhet och innefattar till
verkning på beställning, montering, 
rengöring, reparation, ändring eller 
underhåll samt utförs på uppdrags
givarens arbetsplats; 

5. avser godstransport för sådan verksamhet för vilken uppdragsgivaren 
är bokföringsskyldig. 

5* 
En uppdragsgivare skall vid varje utbetalning av ersättning på grund av 

uppdraget göra avdrag med 50 procent av ersättningen. Något avdrag skall 
dock inte göras 

I. om uppdraget avser .fåstighet, 
.for 1·ilken intäkten skall beräknas 
schahlomnässigt enligt 24 § 2 mom. 
komm11nalska11elaxen ( 1928: 3 70) 
och uppdragsgivaren är fysisk per-
son eller dödsbo; 

I. om uppdraget avser priratbo
stad.~fastighet, och uppdragsgivaren 
är fysisk person eller dödsbo; 

2. om uppdraget avser bostadslägenhet som uppdragsgivaren innehar på 
grund av hyresavtal eller tjänsteavtal eller som medlem i bostadsförening 
eller som delägare i bostadsaktiebolag; . 

3. om uppdraget ges till staten, landstingskommun, kommun eller ky.rk-
lig kommun; . 

4. om uppdragstagaren är fysisk person och betalningen erläggs mot 
faktura som innehåller uppgift om uppdragstagarens namn och person
nummer, ersättningens storlek samt uppgift om att uppdragstagaren är 
skyldig att betala preliminär B-skatt: 
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Nuvarande lydelse 

5. om uppdragstagaren är juri
disk person och betalningen erläggs 
mot faktura som innehåller uppgift 
om uppdragstagarens namn och det 
nummer som uppdragstagaren är 
registrerad under enligt lagen 
( 1968: 430) om mervärdeskatt samt 
uppgift om ersättningens storlek 
och mervärdeskattens belopp; 

Föreslagen lydelse 

5. om uppdragstagaren ar JUrt

disk person och betalningen erläggs 
mot faktura som innehåller uppgift 
om uppdragstagarens namn och det 
nummer som uppdragstagaren är 
registrerad under enligt lagen 
( 1968: 430) om mervärdeskatt, el
ler, om uppdragstagaren inte är re
gistrerad. hans organisationsnum
mer samt uppgift om ersättningens 
storlek och mervärdeskattens be
lopp; 

6. om det med fog kan antas att ersättningen till uppdragstagaren på 
grund av uppdraget inte kommer att uppgå till 500 kronor. 

I ersättning som avses i första stycket skall inte räknas in vad som utgör 
betalning för material och dylikt. 

8 §I 

Den som i sin självdeklaration 
skall redovisa jastighet. jOr rilken 
intäkten skall bl'räknas schablon
mässigt enligt 24 § 2 mom. kommu
nalskattelagen (1928:370), aktie i 
bostadsaktiebolag eller andel i bo
stadsförening skall för varje upp
dragstagare, till vilken under be
skattningsåret ersättning betalats 
för uppdrag enligt 4 § I - 3 beträf
fande fastigheten eller bostadslä
genhet som hör till aktien eller an
delen, i deklarationen lämna upp
gift om 

I. namn och postadress samt i 
förekommande fall registrerings
nummer till mervärdeskatt; 

2. ersättningens storlek. 

Den som i sin självdeklaration 
skall redovisa pril'atbostad.~fastig
het, aktie i bostadsaktiebolag eller 
andel i bostadsförening skall för 
varje uppdragstagare, till vilken un
der beskattningsåret ersättning be
talats för uppdrag enligt 4 § I - 3 
beträffande fastigheten eller bo
stadslägenhet som hör till aktien el
ler andelen, i deklarationen lämna 
uppgift om 

I. namn och postadress samt i 
förekommande fall registrerings
n um mer till mervärdeskatt eller or
ganisationsnummer; 

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger inte, om ersättningen 
är mindre än I 000 kronor. 

I ersättningen skall inte räknas in vad som utgör betalning för material 
och dylikt. 

12 § 

En uppdragsgivare som underlå
ter att fullgöra sin skyldighet enligt 
5 § är betalningsskyldig för upp
dragstagarens skatt för det beskatt
ningsår då ersättningen betalades 
ut intill det belopp som skulle ha 
innehållits. Betalningsskyldighet 

1 Senaste lydelse 1985: 410. 

En uppdragsgivare som underlå
ter att fullgöra sin skyldighet enligt 
5 § är betalningsskyldig för upp
dragstagarens skatt för det beskatt
ningsår då ersättningen betalades 
ut intill det belopp som skulle ha 
innehållits. Betalningsskyldighet 
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Nuvarande lydelse 

föreligger dock inte om uppdragsta
garen vid utbetalningen av ersätt
ningen är skyldig att betala prelimi
när B-skatt eller, om uppdragstaga
ren är juridisk person. registrerad 
enligt lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt. 

Föreslagen lydelse 

föreligger dock inte om uppdragsta
garen redorisat mervärdeskalt i sin 
allmänna .1jäfrdeklaration för sam
ma år. vid utbetalningen av ersätt
ningen är skyldig att betala prelimi
när B-skatt eller. om uppdragstaga
ren är juridisk person, registrerad 
enligt lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt. 

24 § 

En uppdragsgivare, som uppsåt
ligen eller av grov oaktsamhet åsi
dosätter sin skyldighet att innehålla 
ett belopp för en uppdragstagare, 
som inte är påförd preliminär B
skatt eller, om uppdragstagaren är 
juridisk person, inte är registrerad 
enligt lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt, döms till böter. 

En uppdragsgivare, som uppsåt
ligen eller av grov oaktsamhet åsi
dosätter sin skyldighet att innehålla 
ett belopp för en uppdragstagare, 
som inte är påförd preliminär B
skatt eller, om uppdragstagaren är 
juridisk person, inte är registrerad 
enligt lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt eller som inte har lämnat 
uppgUi om sill organisationsnum-
mer i fakturan, döms till böter. 

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
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10 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 850) om undantag från vissa 
bestämmelser i uppbördslagen ( 1953: 272) m. m. 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen ( 1983: 850) om undantag från vissa 
bestämmelser i uppbördslagen ( 1953: 272) m. m. skall ha följande lydelse. 

Nurarande lydelse Färeslagen lydl!/se 

2§ 

En sådan småhusägare eller lägenhetsinnehavare som avses i I § skall 
inte betala arbetsgivaravgifter eller allmän löneavgift på ersättningen och 
är inte skyldig att göra skatteavdrag enligt uppbördslagen ( 1953: 272) på 
ersättningen, om denna betalats mot en faktura som innehåller uppgift om 
uppdragstagarens namn och postadress. ersättningens storlek samt 

1. mervärdeskattens belopp och I. mervärdeskattens belopp och 
uppdragstagarens registrerings- uppdragstagarens registrerings
nummer till mervärdeskatt eller nummer till mervärdeskatt eller or

ganisationsnummer eller 

2. uppgift om att uppdragstagaren är skyldig att betala B-skatt. 
I fall som avses i första stycket är uppdragstagaren skyldig att betala 

egenavgifter på ersättningen enligt lagen (1981: 691) om socialavgifter 
samt avgift enligt 2 § lagen ( 1982: 423) om allmän löneavgift. Vid tillämp
ningen av bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pen
sionsgrundande inkomst i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring skall 
ersättningen anses som inkomst av annat förvärvsarbete. 

Vad som har sagts i första och andra styckena om arbetsgivaravgifter 
och andra avgifter gäller inte om parterna har träffat avtal om att ersätt
ningen skall anses som inkomst av anställning och ersättningen uppgår till 
minst 1 000 kronor. I ett sådant fall skall uppdragstagaren anses som 
arbetstagare och småhusägaren eller lägenhetsinnehavaren som arbetsgiva
re. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991 och tillämpas i fråga om 
ersättning som betalats mot faktura som utställts efter ikraftträdandet. 
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Finansdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 oktober 1990 

När:arande:statsministern Carlsson, ordförande, statsråden S. Andersson, 
Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Johansson, Lindqvist, G. 
Andersson. Lönnqvist, Thalen, Frcivalds, Wallström, Lööw, Persson, 
Molin, Sahlin, Åsbrink 

Föredragande: statsrådet Åsbrink 

Proposition om nya omprövningsregler vid 
uppbörd av inkomstskatter och socialavgifter m. m. 

1 Inledning 
Fr. o. m. 1991 års taxering skall ett väsentligt utvidgat omprövningsförfa
rande tillämpas inom taxeringsområdet (prop. 1989/90: 74, SkU32, rskr. 
217, SFS 1990: 324 ). I samband med att de nya reglerna infördes gjordes 
också vissa ändringar i reglerna om överklagande i uppbördslagen 
(1953: 272), UBL, och lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från 
arbetsgivare, USAL. Dessa var emellertid inte lika långtgående (se SFS 
1990: 329 och 1990: 332). 

Riksskatteverket, RSV, har gjort en översyn av omprövnings- och över
klagandereglerna i UBL och USAL och utarbetat förslag till nya regler som 
sluter nära an till de nya reglerna inom taxeringsområdet. Förslagen har 
redovisats i en promemoria den 23 april 1990, Förslag till anpassning av 
uppbördslagen och lagen om uppbörd av socialavgifter till proposition 
1989/90: 74 om ny taxeringslag m. m. (RSV:s dnr Fl 9- 747-90). I prome
morian har RSV också lagt fram förslag till vissa andra ändringar i förfa
randet vid uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Dessa förslag gäller 
i huvudsak frågan i vilka situationer skattemyndigheten skall vara skyldig 
att fastställa arbetsgivaravgifterna och besluta om betalningsskyldighet för 
avgifterna. Promemorians lagförslag bifogas detta ärende som bilaga 1. 

RSV:s promemoria har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av 
domstolsverket, statskontoret, kammarrätten i Jönköping, länsrätten i . 
Stockholms län, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, Företagens 
uppgiftslämnardelegation (FUD), Landstingsförbundet, Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF), Småföretagens Riksorganisation, Svenska Arbetsgiva
reföreningen (SAF), Svenska kommunförbundet, Svenska Revisorsamfun
det SRS och Sveriges advokatsamfund. En sammanställning av remissytt
randena har upprättats inom finansdepartementet och finns tillgänglig i 
lagstiftningsärendet (dnr 2672/90). 
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Lagrådet 

Regeringen beslutade den 20 september 1990 att inhämta lagrådets yttran
de över de lagförslag som upprättats inom finansdepartementet med an
ledning av vad jag nu redogjort för. Förslagen bör fogas till protokollet i 
detta ärende som bilaga 2. 

Lagrådet ansåg att till förslagen till ändring av 48 a § lagen ( 1968: 430) 
om mervärdeskatt och 5 kap. 17 § lagen ( 1984: 151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter borde knytas en övergångsbestämmelse om tillämp
ning av äldre bestämmelser som motsvarar den som har föreslagits beträf
fande lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. 
Lagrådets yttrande bör fogas till protokollet som bilaga 3. 

Jag skall nu ta upp frågan om förslag till riksdagen i ämnet. Den av 
lagrådet framförda uppfattningen om övergångsbestämmelser ansluter jag 
mig till och jag har därför kompletterat mina förslag. Jag har vidare gjort ett 
tillägg i 30 § lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgi
vare om restavgift på anståndsränta och justerat övergångsbestämmelserna 
till uppbördslagen ( 1953: 272). Jag avser här dessutom att föreslå vissa änd
ringar i lagen (1982: 1006) om avdrags-och uppgiftsskyldighet beträffande 
vissa uppdragsersättningar, lagen ( 1983: 850) om undantag från vissa be
stämmelser i uppbördslagen ( 1953: 272) m. m. samt i lagen ( 1959: 551) om 
beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om all
män försäkring. Mina förslag nu skiljer sig i övrigt från lagrådsremissens 
endast genom att vissa redaktionella ändringar har gjorts. 

2 Det nya förfarandet 
2.1 Allmänt 

Fr. o. m. 1991 års taxering gäller ett väsentligt utvidgat omprövningsförfa
rande inom taxeringsområdet. De skattskyldiga kan begära omprövning av 
ett taxeringsbeslut inom fem år efter utgången av taxeringsåret. Skatte
myndigheten kan fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel 
inom ett år från utgången av taxeringsåret. Därefter får beslut om eftertax
ering fattas inom fem år efter utgången av taxeringsåret. Har den skattskyl
dige inte lämnat självdeklaration i rätt tid gäller särskilda frister. 

Överklagandefristerna överensstämmer i princip med omprövningspe

rioderna. 
Den skattskyldige får liksom i dag överklaga ett beslut även om det inte 

gått honom emot. Skattemyndigheten skall pröva om överklagandet har 
kommit in i rätt tid och snarast ompröva beslutet om frågan inte redan har 
prövats av domstol eller överlämnats för domstolsprövning. Ett överkla
gande får överlämnas till länsrätten utan föregående omprövning endast 
om det finns särskilda skäl. Ändrar skattemyndigheten beslutet på sätt som 
den skattskyldige begär förfaller överklagandet. I annat fall skall ·handling
arna överlämnas till länsrätten för vidare handläggning. 

Överklagas ett taxeringsbeslut av skattskyldig förs det allmännas talan 
av skattemyndigheten i länsrätt ·och kammarrätt. RSV för det allmännas 
talan i regeringsrätten. 
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RSV får överklaga skattemyndighetens beslut. RSV får också ta över Prop. 1990/91: 46 
skattemyndighetens talan i länsrätt och kammarrätt. 

De allmänna ombuden på mervärdeskatte- och uppbördsområdena har 
slopats. Det allmännas processföring på dessa områden har ordnats som 
på taxeringsområdet. 

Förfarandet för särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) 
överensstämmer i princip med taxeringsförfarandet. 

Beskattningsförfarandet för mervärdeskatt. punktskatter och prisreglc
ringsavgifter har samordnats med taxeringsförfarandet, vilket bl. a. inne
bär att de slutliga besluten och den extraordinära besvärsrätten har slo
pats. Förfarandet för att fastställa pensionsgrundandc inkomst har också 
samordnats med taxeringsförfarandet. 

Samtidigt som ändringarna gjordes inom taxeringsområdet, gjordes ock
så vissa ändringar inom uppbördsområdet. Dessa var emellertid inte lika 
långtgående. Tiden för att överklaga beslut enligt uppbördsförfattningama 
förlängdes från tre veckor till två månader. Vad gäller debiteringsbeslut till 
följd av taxeringsbeslut kan de skattskyldiga begära omprövning och över
klaga inom fem år från utgången av taxeringsåret. 

Jag återkommer nu med förslag till ytterligare förändringar inom upp
bördsområdet som innebär att omprövnings- och överklagandereglerna i 
allt väsentligt kommer att överensstämma med dem som gäller på tax
eringsområdet. 

Remissinstansemas syn på det remitterade förslaget har varit genomgå
ende positiv. Inte någon instans har haft invändningar mot förslagets 
huvuddelar. Däremot har erinringar gjorts mot vissa enskildheter i försla
get. 

Från näringslivshåll har framhållits att uppbördssystemet borde göras 
till föremål för en genomgripande översyn i anslutning till skattereformen. 
eller i varje fall att de regler som föreslås i finansdepartementets promemo
ria (Ds 1988: 59) F-skatlebevis - nya regler för skatteavdrag och socialav
gifter bör genomföras med vissa justeringar. 

De förslag till ändringar i främst UBL och USAL som jag tar upp nu 
inskränker sig emellertid till att avse sådana frågor som är av primär 
betydelse för skatteväsendet och myndigheternas ärendehantering. Möjlig
het saknas att här behandla exempelvis frågor som rör arbetsgivar- och 
arbetstagarbegreppet. Frågan om F-skattebevis övervägs inom regerings
kansliet och jag avser att så snart det blir möjligt återkomma till riksdagen 
med ett förslag i ämnet. 

Innan jag kommer in på reglerna om omprövning och överklagande skall 
jag behandla frågan om s. k. automatiska skatte- och avgiftsbeslut inom 
området för uppbörd av inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Det är en 
fråga som i viss mån har betydelse för hur omprövnings- och överklagan
dereglerna skall utformas. 
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2.2 Automatiska skatte- och avgiftsbeslut 

Mitt förslag: Om en arbetsgivare har lämnat en uppbördsdeklara
tion inom föreskriven tid eller inom den tid som anges i ett beslut 
om anstånd med att lämna deklaration, skall redovisad innehållen 
skatt och månadsavgift anses vara beslutade till de deklarerade 
beloppen. Har deklarationen inte kommit in till skattemyndigheten 
inom sådan tid skall arbetsgivaravgifterna anses vara beslutade till 
noll kronor. 

Om uppbördsdeklarationen kommer in till skattemyndigheten 
vid en senare tidpunkt. anses skatte-och avgiftsbeslut också ha fat
tats i enlighet med deklarationen, om inte skattemyndigheten dess
förinnan meddelat särskilt beslut om den innehållna skatten och 
arbetsgivaravgifterna. 

Beslutade skatte- och avgiftsbelopp skall genast få drivas in hos 
arbetsgivaren. 

RSV:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. RSV har dock 
använt termen fastställclse i fråga om såväl innehållen skatt som arbetsgi
varavgifter. Verket har dessutom föreslagit att skattemyndigheten. när den 
fastställer skatte- eller avgiftsbclopp som en arbetsgivare skall vara skyldig 

att betala, även skall besluta om den tid inom vilken betalningen skall ske. 
Först efter utgången av denna frist skall beloppet få drivas in. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. F-1R ser 
med tillfredsställelse att RSV föreslagit en anpassning av fastställelsercgler
na för arbetsgivaravgifter till vad som gäller för mervärdeskatt. Eftersom 
uppbördsförfarandet i praktiken liknar det som tillämpas vid redovisning 
av mervärdeskatt är det en klar förenkling för näringsidkare och företag att 
ha likartade regler i båda fallen. FAR önskar dessutom att det uttalas att en 
skälig tid bör finnas mellan anmodan att betala avgifter och påbörjande av 
indrivningsåtgärder. FUD anser. med instämmande av Småföretagens 
Riksorganisation, att det behövs en bestämmelse som medger att en natu
raförmån eller annan som lön betraktad ersättning som utgetts en viss 

månad i vissa fall får tas upp i en uppbördsdeklaration avseende en senare 
månad än den då ersättningen gavs ut utan att en omprövning blir aktuell. 

Skälen för mitt förslag: När det gäller uppbörd av innehållen skatt 
fungerar arbetsgivaren endast som uppbördsman för staten. Det finns inga 

regler om särskilda fastställclsebeslut. Nuvarande ordning innebär att 

arbetsgivaren, sedan han av skattemyndigheten har ålagts betalningsskyl
dighet, är betalningsskyldig för samma belopp som han dragit av från 
arbetstagarnas löner eller, om han inte gjort något skatteavdrag. det belopp 

som han borde ha dragit av. 
Vid uppbörden av arbetsgivaravgifter är förhållandet något annorlunda. 

Det är fråga om en skyldighet för arbetsgivaren själv att betala avgifter på 
ett visst underlag. Här finns regler om fastställclse av avgifterna. Nuvaran
de regler för uppbörd av arbetsgivaravgifter innebär emellertid att avgifts

beloppen skall fastställas endast i vissa fall. 
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Normalt redovisar arbetsgivaren månadsavgiften, dvs. de arbetsgivarav- Prop. 1990/91: 46 
gifter som belöper på de löner som betalats ut under en kalendermånad. i 
en uppbördsdeklaration som sänds in till skattemyndigheten samtidigt 
som avgifterna betalas. I sådana fall finns inget behov av särskilda faststäl-
lelsebeslut. Skattemyndigheten skall fastställa månadsavgiften endast om 
arbetsgivaren har underlåtit att redovisa avgiften, lämnat oriktig uppgift 
och månadsavgiften på grund därav blivit för låg eller redovisat för hög 
månadsavgift och beslut om restitution eller avkortning skall meddelas. 

Inom mervärde- och punktskatteområdena är konstruktionen en annan. 
Skatten skall alltid fastställas för varje redovisningsperiod. Här tillämpas 
ett system meds. k. automatiska beskattningsbeslut. Har den skattskyldige 
inom föreskriven tid lämnat en deklaration anses beskattningsbeslut ha 
fattats i enlighet med deklarationen. Om en deklaraton inte har kommit in 

anses skatten genom beskattningsbeslut ha bestämts till noll kronor. 
Systemet med automatiska beslut för mervärdeskatt och punktskatter 

leder till att betalning kan krävas av skatt som har redovisats i en deklara

tion men inte betalats utan att det behövs något särskilt beslut om skatten. 
För källskatt och arbetsgivaravgifter däremot erfordras i motsvarande 

situation att skattemyndigheten meddelar ett särskilt beslut om betalnings
skyldighet. 

Från administrativ synpunkt är konstruktionen för mervärdeskatt och 
punktskatter att föredra. Mycket talar därför för att man också i fråga om 
källskatt och arbetsgivaravgifter inför ett system som möjliggör indrivning 
av belopp, som redovisats i en uppbördsdeklaration men inte betalats, 

utan föregående beslut om fastställelse av beloppet och om åläggande av 
betalningsskyldighet. För detta talar även att man når enhetlighet. 

Att också för källskatt och arbetsgivaravgifter ha grundbeslut är dock 
inte som RSV gjort gällande en nödvändig förutsättning för att på upp
bördsområdet kunna ha regler om omprövning som motsvarar dem i den 

nya taxeringslagen ( 1990: 324), NTL. Eftertaxering, som enligt NTL är en 
form av omprövning, kant. ex. ske utan att den skattskyldige dessförinnan 
taxerats för någon inkomst (4 kap. 7 § NTL). Men med grundbeslut blir 
det onekligen mera följdriktigt att använda begreppet omprövning när det 
visar sig att skatt eller avgift bör betalas med annat belopp än som redovi
sats eller när något belopp över huvud taget inte har redovisats. 

För källskatt och arbetsgivaravgifter anser jag alltså att man bör skapa 
en ordning motsvarande den som gäller på mervärde- och punktskatteom

rådcna fr. o. m. den I januari 1991. Den nya ordningen på dessa områden 

innebär att reglerna om fastställelse av skatt ersatts med regler om beskatt
ningsbeslut (se 32 § lagen (1968: 430) om mervärdeskatt, ML SFS 

I 990: 576). I fråga om källskatten ser jag dock inte något behov av en regel 
om att den skall fastställas till noll när uppbördsdeklarationen inte lämnats 

inom föreskriven tid. 
Nuvarande möjlighet att redovisa en förmån som inte kunnat redovisas 

i rätt uppbördsdeklaration i en senare deklaration kvarstår med den nu 
föreslagna ordningen. Principen måste dock alltjämt vara att avgifterna 
skall redovisas månaden efter den då den avgiftsgrundande förmånen 
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utgavs. Jag föreslår därför inte någon sådan bestämmelse som efterfrågats Prop. 1990/91: 46 
av vissa remissinstanser. 

I det nuvarande uppbördsförfarandet får innehållen skatt och arbetsgi
varavgifter som en arbetsgivare ålagts att betala omedelbart drivas in. 
Detta innebär dock inte att skattemyndigheterna normalt använder sig av 
denna möjlighet. Arbetsgivarna ges i allmänhet en frist inom vilken betal
ning skall ske. Först om betalningen inte sker inom fristen lämnas ärendet 
till kronofogdemyndigheten för indrivning. 

Det nuvarande förfarandet har fungerat mycket bra. Det ger dessutom 
skattemyndigheten möjlighet att, om den på grund av särskilda skäl anser 
det vara nödvändigt för att betalning skall komma att ske, genast överläm
na ärendet för indrivning. Jag anser därför att det inte finns skäl att göra 
några ändringar i det nuvarande förfarandet i denna del. Det innebär att 
innehållen skatt och arbetsgivaravgifter som redovisats i en uppbördsdek
laration skall få drivas in utan särskilt beslut om betalningsskyldighet av 
skattemyndigheten. Givetvis bör arbetsgivaren i normalfallet ges en skälig 
betalningsfrist innan ärendet lämnas för indrivning. Fristen bör, som nu, 
anges i en betalningsanmaning. 

2.3 Omprövning på begäran av den skattskyldige eller 
arbetsgivaren 

Mitt förslag: Den skattskyldige eller arbetsgivaren får inom fem år 
efter det kalenderår under vilket uppbördsåret gått ut begära om
prövning av skattemyndighetens beslut enligt UBL i en fråga som 
kan ha betydelse för debiteringen av skatt. ränta eller avgift. Har 
ansökan kommit in inom perioden får skattemyndigheten fatta be
slut även efter omprövningsperiodens utgång. Gör den skattskyldige 
resp. arbetsgivaren sannolikt att han inte fått kännedom om ett 
beslut enligt UBL eller skattsedel eller annan handling med uppgift 
om vad han ålagts att betala inom två månader före femårsperio
dens utgång, får en begäran om omprövning prövas om den kommer 
in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom. 

I fråga om vissa beslut, som i huvudsak rör den preliminära 
skatten, skall alltjämt gälla en omprövningsfrist på två månader. 

Omprövning av frågor avseeende samma uppbördsi'>r kan ske 
flera gånger. Även samma fråga kan omprövas flera gånger. 

En arbetsgivare får motsvarande möjligheter att begära ompröv
ning av ett beslut om arbetsgivaravgifter enligt USAL. Nuvarande 
regler om fastställelse av avgift fogas in i det nya omprövningsförfa
randet. 

RSV:s förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. RSV har också 
föreslagit att reglerna i NTL om en i vissa fall förlängd omprövningsperiod 
för beslut som meddelats mot slutet av perioden skall gälla även vid 
omprövning av beslut enligt lJ BL om beslutet är till den skattskyldiges 48 



eller arbetsgivarens nackdel. I fråga om beslut enligt USAL har RSV Prop. 1990/9 l: 46 
däremot inte föreslagit någon motsvarande möjlighet till omprövning efter 
den där gällande sexårsfristens utgång. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Domstols-
1wket har påpekat att det bör finnas regler om en förlängd omprövningspe
riod för beslut som meddelats mot slutet av perioden i USAL motsv_arande 
dem som föreslagits i UBL. F4.R anser att det bör påpekas att motiverings
skyldighet gäller i uppbördsfrågor på samma sätt som i andra förvaltnings
ärenden. Några instanser har haft synpunkter på lagtextens utformning. 

Skälen för mitt förslag: Jag har redan nämnt betydelsen av enhetliga 
regler på skatte- och avgiftsområdet. Den femåriga omprövningsperiod 
som införts inom taxeringsområdet innebär en väsentligt förstärkt rättssä
kerhet för den skattskyldige. En motsvarande förstärkning bör ske inom 
uppbördsområdet. Detta gäller även möjligheten att få en förlängd om
prövningsperiod för beslut som meddelats mot slutet av perioden om den 
skattskyldige eller arbetsgivaren inte fått kännedom om beslutet. Utgångs
punkten för beräkning av omprövningsfristcn bör i UBL vara uppbörds
året och i USAL utgiftsåret. 

Genom mitt förslag införs ett omprövningsförfarande vid uppbörd av 
skatter och arbetsgivaravgifter som enligt min mening så långt det är 
möjligt stämmer överens med det som gäller enligt den nya taxeringslagen. 
Det är angeläget att även här understryka vikten av att skattemyndigheten 
lägger ner stor omsorg på utformningen av de omprövningsbeslut som 
innebär att den skattskyldiges eller arbetsgivarens yrkanden helt eller 
delvis lämnas utan bifall. 

2.4 Omprövning på skattemyndighetens initiativ 

Mitt förslag: Skattemyndigheten skall ompröva ett beslut enligt 
UBL om det finns skäl för det. 

Skattemyndigheten får avstå från att på eget initiativ ompröva ett 
beslut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp. 

Skattemyndigheten skall göra de följdändringar i ett uppbördsbe
slut som föranleds av allmän förvaltningsdomstols dom eller annat 
beslut av skattemyndighet. 

Skattemyndigheten får motsvarande möjligheter att ompröva ett 
beslut om arbetsgivaravgifter enligt USAL. 

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Länsrät

ten i Stockholms län anser att det i anvisningar till aktuellt lagrum bör 
anges riktlinjer för vad som skall anses som mindre belopp för skattemyn
dighetens avstående från omprövning på eget initiativ. 

Skälen för mitt förslag: Sedan skattemyndigheten fattat ett beslut enligt 
UBL eller USAL har myndigheten, i likhet med vad som gäller i fråga om 
taxcringsbcslut, i regel inte någon anledning att ta upp och ompröva ett 

4 Riksdagen 1990191. I sam/. Nr 46 
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ärende på nytt. För att en omprövning skall initieras av skattemyndigheten Prop. 1990/91: 46 
förutsätts i allmänhet att nya omständigheter kommit till som gör att det 
tidigare beslutet framstår som felaktigt, t. ex. genom en revision som visar 
att debiterad preliminär B-skatt är för hög eller för låg eller att arbetsgiva-
ren redovisat ett felaktigt avgiftsunderlag. Skattemyndigheten bör då vara 

skyldig att vidta de åtgärder som behövs. 
Skattemyndigheten bör dock inte vara skyldig att självmant ompröva ett 

beslut om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp. Som påpe
kades i prop. 1989/90: 74 har riksdagen för åtskilliga år sedan slagit fast att 
skattemyndigheternas resurser skall riktas in på det väsentliga skatteun
dandragandet. Riktlinjer för skattemyndigheternas ambitionsnivå bör 
dras upp av RSV. 

Jag anser att det även i fråga om beslut enligt UBL och USAL är 
tillräckligt att lagstiftningen ger utrymme för skattemyndigheterna att 
underlåta att på eget initiativ ompröva heslut om omprövningen skulle 

avse endast ett mindre belopp. 

Beslut om särskilda dehiteringsåtgärdl'r 

Ett beslut enligt UBL om debitering av skatt grundas i allmänhet på ett 
taxeringsbeslut. När skattemyndigheten har ändrat ett taxeringsbeslut, 

t. ex när en allmän förvaltningsdomstol i en dom har gjort en ändring som 
föranleder taxcringsåtgärder. skall ett nytt debiteringsbeslut. ett följdänd

ringsbeslut, fattas. Detta begrepp får alltså en vidare betydelse i uppbörds
sammanhang än vid taxering. Detta bör ske genom beslut om särskilda 
debiteringsåtgärder på vilka omprövningsförfarandet också är tillämpligt. 

Motsvarande bör gälla vid allmän förvaltningsdomstols ändring av ett be
slut enligt UBL eller ett beslut som rör arbetsgivaravgifter enligt USAL. 

2.5 Tidsfristerna för omprövning på skattemyndighetens 
initiativ 

Mitt förslag: Beslut enligt UBL om omprövning till den skattskyldi
ges eller arbetsgivarens fördel får meddelas före utgången av femte 
året efter det kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut. 

Följdändringsbeslut och vissa andra beslut till den skattskyldigeseller 

arbetsgivarens fördel får meddelas även efter utgången av femårspe

rioden. 
Beslut enligt USAL om omprövning till arbetsgivarens fördel får 

meddelas före utgången av det sjätte året efter utgiftsåret. Följdänd
ringsbeslut och vissa andra beslut till arbetsgivarens fördel får med

delas även efter utgången av sexårsperioden. 

Beslut enligt UBL och USAL om omprövning till den skattskyldi
ges eller arbetsgivarens nackdel får. utom när det är fråga om ett 
efterprövningsbeslut, inte meddelas efter utgången av året efter det 
kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut resp. andra året 

efter utgiftsåret. Följdändringsbeslut till den skattskyldiges eller ar

betsgivarens nackdel får meddelas utan tidsbegränsning. 
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RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Beslut om omprövning till den skattskyldigcs 

fördel får enligt NTL meddelas inom fem år efter utgången av taxerings
året. Denna tidsfrist är väsentligt längre än den som nu gäller enligt UBL 
och USAL. Enligt 85 § I mom. UBL skall den skattskyldiges eller arbetsgi
varens överklagande - som skall följas av en omprövning - ha kommit in 
inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet. Samma 
tidsfrist gäller för överklagande enligt USAL (50 a § USAL). Vid överkla
gande av ett beslut enligt UBL om debitering till följd av ett taxeringsbe
slut gäller dock samma tidsfrist som enligt NTL (85 § I mom. UBL). 

Jag instämmer i RSV:s förslag att fristen för omprövning enligt UBL och 
USAL till den skattskyldiges eller arbetsgivarens fördel skall anpassas till 
den som gäller enligt NTL. Fristen bör bestämmas med utgångspunkt i 
uppbördsåret resp. utgiftsårct. Genom att utsträcka fristen för ompröv
ning i UBL till utgången av det femte året efter det kalenderår under vilket 
uppbördsåret har gått ut och fristen för omprövning enligt USAL till 
utgången av sjätte året efter utgiftsåret uppnås en reglering som i sak 
stämmer överens med vad som gäller enligt NTL. 

Även när det gäller skattemyndighetens beslut om omprövning till nack
del för den skattskyldige eller arbetsgivaren bör tidfristerna enligt UBL 
och USAL vara desamma som i NTL. Är det fråga om efterprövningsbe
slut. som jag behandlar i det följande avsnittet, bör dock särskilda regler 
gälla. Jag föreslår att nu aktuella omprövningsbeslut enligt UBL skall 
meddelas före utgången av året efter det kalenderår under vilket uppbörds
året har gått ut och omprövningsbeslut enligt USAL före utgången av 
andra året efter utgiftsårct. 

Följdändringsbeslut bör få meddelas utan att någon tidsfrist gäller. 

2.6 Efterprövning 

Mitt förslag: I lJ BL och USAL införs ett nytt institut, eftcrprövning. 
Institutet har sin förebild i eftertaxerings- och eftcrbcskattningsin
stituten på inkomstskatte- resp. mervärdeskatteområdet. Med efter
prövning avses en omprövning till den skattskyldiges eller arbetsgi
varens nackdel som i fråga om beslut enligt UBL får ske efter 
utgången av året efter det kalenderår under vilket uppbördsåret har 
gått ut och i fråga om beslut enligt USAL efter utgången av andra 
året efter utgiftsåret. 

Efterprövning som avser annat än följdändring får ske endast om 
den skulle avse belopp av någon betydelse. Efterprövning får inte 
ske om skattemyndigheten tidigare fattat ett efterprövningsbeslut på 
samma grund. 

Tidsfristen för beslut om efterprövning av ett beslut enligt UBL 
eller USAL till en arbetsgivares nackdel skall anpassas till vad som 
gäller vid eftertaxering enligt NTL. 

Prop. 1990/91: 46 
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RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. RSV har dock föreslagit Prop. 1990/91: 46 
samma tidsfrister som nu gäller för åläggande av betalningsskyldighet. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Domsto/s
l'erkl't har påpekat att det bör komma an på RSV att meddela riktlinjer vad 
gäller gränsbeloppet. Även länsrätten i Stockholms län efterlyser riktlinjer i 
detta avseende. 

Skälen för mitt förslag: Från administrativ synpunkt är det en fördel för 
såväl arbetsgivare och skattskyldiga som skattemyndigheter om reglerna 
på skatteområdet är så enhetliga som möjligt. Nuvarande regler om fast
ställelse av månadsavgift och årsavgift i 10 resp. 17 § USAL bör därför, när 
nu tillfälle ges, arbetas om och passas in i ett system som motsvarar 
eftertaxeringen på taxeringsområdet och efterbeskattningen på mervärde
och punktskatteområdet. De omprövningsbeslut som är till nackdel för 

arbetsgivaren och som skall få meddelas efter den ordinarie tidsfristens 
utgång, dvs. efter utgången av andra året efter utgiftsåret, bör som RSV 
föreslagit betecknas efterprövningsbeslut. 

Också de beslut som enligt nuvarande regler i UBL är till nackdel för den 
skattskyldige eller arbetsgivaren och som skall kunna meddelas efter ut
gången av året efter det kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut 
bör meddelas i form av efterprövningsbeslut. 

Jag föreslår att ett efterprövningsinstitut förs in i UBL och USAL i 
enlighet med vad som sagts nu. Den närmare utformningen av de nya 

reglerna behandlas i författningskommentarerna. 

2. 7 Omprövning vid ny eller ändrad praxis 

Mitt förslag: Skattemyndigheten får, under förutsättning att den 
skattskyldige eller arbetsgivaren begär det inom den tidsfrist som 
gäller för omprövning till den klagandes fördel, ompröva en fråga 
som prövats av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som har 
vunnit laga kraft. om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett 
regeringsrättsavgörande som meddelats därefter. 

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. Länsrät
trn i Stockholms län påpekar att även denna nya omprövningsrätt. liksom 

den i NTL, torde vara förenad med överklagningsrätt. Detta innebär enligt 

länsrätten i så fall ett kraftfullt och veterligen hittills inte kommenterat 
ingrepp i den res judicata som vidlåder domstols lagakraftvunna avgöran

de, till och med att länsrätt ändrar kammarrätts lagakraftvunna dom. 
Skälen för mitt förslag: I det nya taxeringsförfarandet har den extraordi

nära besvärsrätten ersatts av en femårig tid för överklagande. För att det 
inte skall bli en omotiverad skillnad i rätten att få ett beslut omprövat 
mellan den som överklagat och fått sin sak prövad av domstol och den som 
inte överklagat ett beslut. får skattemyndigheten under förutsättning att 

den skattskyldige begär det under femårsperioden ompröva en fråga som 
prövats av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som har vunnit laga 52 



kraft, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgö- Prop. 1990/91: 46 
rande som meddelats därefter. 

När det gäller beslut enligt UBL och USAL uppstår. som länsrättcn 
påpekat, samma skillnad i fråga om möjligheten att få sin sak omprövad 
beroende på om en fråga prövats av länsrätt eller kammarrätt eller inte. 
om inte en särskild omprövningsrätt ges. Jag anser därför att det även på 
detta område bör föras in regler i UBL och USAL motsvarande dem som 
nu finns i NTL. 

2.8 Överklagande av skattskyldig eller arbetsgivare 

Mitt förslag: Den skattskyldige eller arbetsgivaren får överklaga ett 
beslut enligt UBL före utgången av det femte året efter det kalender
år under vilket uppbördsåret har gått ut. 

Arbetsgivaren får överklaga ett beslut enligt USAL före utgången 
av det sjätte året efter utgiftsåret. 

Om det överklagade beslutet har meddelats efter den 30 juni 
under det år tidsfristen löper ut och den skattskyldige eller arbetsgi
varen fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år får 
överklagandet enligt såväl UBL som USAL komma in inom två 
månader från den dag klaganden fick del av beslutet. 

Något krav på att ett överklagat beslut skall ha gått klaganden 
emot skall inte finnas. 

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. Verket har dock inte föresla
git att beslut enligt USAL skall få överklagas av den enskilde även om det 
inte gått honom emot. 

Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget med 
undantag av LRF och Små.företagens Riksorganisation vilka anser att det i 
USAL saknas en bestämmelse om att ett beslut får överklagas även om det 
inte har gått emot den enskilde. 

Skälen för mitt förslag: I samband med att det nya taxeringsförfarandet 
infördes ändrades även reglerna om överklagande i UBL och USAL. 
Riksdagen har sålunda redan bestämt att, även inom uppbördsområdet, 
skattemyndigheten snarast skall ompröva ett överklagat beslut (prop. 
1989/90: 74, SkU 32, rskr. 217, SFS 1990: 329 och 332). 

Jag anser att reglerna nu kan göras än mer enhetliga. Efter förebild av 
NTL bör fristen för den skattskyldiges och arbetsgivarens överklagande 
enligt UBL och USAL vara i princip densamma som gäller för ompröv
ning. Vidare bör beslut enligt såväl UBL som USAL få överklagas av den 
enskilde även om beslutet inte har gått honom emot. Även i de fall det 
överklagade beslutet meddelats efter den 30 juni det år tidsfristen löper ut 
och klaganden fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år bör 
överklagandetiden anpassas till vad som gäller enligt NTL. Överklagandet 
bör då få komma in inom två månader från den dag klaganden fick del av 
beslutet. 53 



2. 9 Överklagande av det allmänna 

Mitt förslag: RSV får överklaga skattemyndighetens beslut enligt 
UBL inom den tid som gäller för skattemyndigheten att på eget 
initiativ fatta omprövningsbeslut. Detta innebär att ett överklagan
de till den skattskyldiges eller arbetsgivarens fördel får ske före 
utgången av det femte året efter det kalenderår under vilket upp
bördsåret har gått ut, medan överklagande till den skattskyldiges 
eller arbetsgivarens nackdel får ske före utgången av året efter det 
kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut. Överklagande får 
dock alltid ske inom två månader från den dag beslutet meddelades. 

Överklagas ett efterprövningsbcslut och yrkas ändring till den 
skattskyldiges eller arbetsgivarens nackdel skall överklagandet ha 
kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelades. 

Motsvarande regler införs i USAL. 

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt såvitt gäller UBL. När det 
gäller USAL har verket däremot föreslagit att överklagande av verket skall 
ha kommit in inom två månader från det beslutet meddelades. 

Remissinstanserna har. med ett undantag, inte haft något att erinra mot 
förslaget. Kammarrällen i Jönköping anser att den i USAL för RSV före
slagna tidsfristen för överklagande förefaller kort om man jämför med vad 
som skall gälla enligt NTL och UBL samt för det allmänna ombudet för 
sjömansskatt. 

Skälen för mitt förslag: Även när det gäller överklagandetider bör regler
na av förcnklingsskäl vara så lika som möjligt inom uppbördsområdet och 
taxeringsområdet. Jag föreslår därför att reglerna i såväl UBL som USAL 
anpassas till NTL. 

2. l 0 Slopad årsuppgift 

Mitt förslag: Nuvarande möjlighet för skattemyndigheten att inom 
systemet för uppbörd av arbetsgivaravgifter 
anmana en arbetsgivare att lämna årsuppgift slopas. 

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget. 
Skälen för mitt förslag: Enligt 11 § USAL får skattemyndigheten eller 

RSV anmana en arbetsgivare att inom den tid som anges i anmaningen 
lämna en årsuppgift. I årsuppgiften skall bl. a. lämnas identifikationsuppgif
ter för arbetsgivaren och uppgift om den lön på vilken årsavgift beräknats. 
RSV har i sin promemoria uppgett att nuvarande regler om årsuppgift 
tillämpas i ytterst begränsad omfattning. Skattemyndigheterna har vid ut
redning av de på visst utgiftsår belöpande arbetsgivaravgifterna i regel valt 
andra utredningsvägar. Verket anser att årsuppgiften är överflödig och har 
därför föreslagit att den skall tas bort. 

Prop. 1990/91 : 46 
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Om reglerna om årsuppgift tas bort blir regelsystemet för uppbörd av Prop. 1990/91: 46 
socialavgifter från arbetsgivare något enklare. Eftersom RSV anser att 
årsuppgiften inte längre fyller någon funktion bör den kunna slopas. Jag 
föreslår att detta skall ske. 

2.11 Ställföreträdares ansvar 

Mitt förslag: Den som i egenskap av företrädare för en juridisk 
person kan åläggas betalningsansvar för arbetsgivaravgifter enligt 
USAL, mervärdeskatt enligt Ml eller skatt enligt lagen om punkt
skatter och prisregleringsavgifter skall kunna åläggas detta även om 
avgifterna eller skatten beslutas först efter det att den juridiska 
personen har gått i konkurs. 

RSV:s förslag: Överensstämmer med mitt. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inte haft något att erin

ra mot förslaget. Domstol.1·1•l'rket delar RSV:s uppfattning att reglerna om 
företrädaransvar bör ha den innebörden att ansvaret även omfattar sådana 
fall där företrädaren underlåter att lämna en deklaration eller lämnar en 
felaktig redovisning. Enligt verket synes den av RSV föreslagna ändringen 
av författningstexten dock inte medföra den av RSV åsyftade ändringen. 
Enligt domstolsverkets mening bör frågan utredas ytterligare innan ställ
ning kan tas till RSV:s förslag. 

Även kammarrätten i Jönköping ifrågasätter om den föreslagna ändring
en är tillräcklig för att syftet med ändringen skall uppnås. Enligt kammar
rätten synes det i vart fall behövas ett klarläggande motivuttalande. 

Enligt länsrätten i Stockholms län råder det oklarhet om vilket syfte och 
mål som förslaget har. länsrätten ställer sig tveksam till om den föreslagna 
lagändringen kommer att leda till det avsedda rättsläget. Dessutom säger 
sig länsrätten hysa starka betänkligheter mot en ordning där betalnings
skyldighet för den juridiska personen fastställts till det deklarerade belop
pet eller automatiskt till noll samtidigt som företrädaren - innan betal
ningsskyldighet för huvudmannen ännu inträtt - kan åläggas ett betalning
sansvar för ett i efterhand fastställt högre belopp. trots att han vid denna 
senare tidpunkt inte längre har behörighet att företräda denjuridiska person 
som då till och med kan ha upplösts. En sådan ordning innebär att före
trädaransvaret skulle komma att omfatta längre gående förpliktelser för 
företrädaren än för den juridiska personen själv. 

En mera måttfull utvidgning av företrädaransvaret i USAL anser läns
rätten vara att ansvaret fick omfatta socialavgifter på löner och andra 
ersättningar för vilka preliminärskatt innehållits. 

F4R anser att om reglerna om företrädaransvar i USAL ändras bör 
motsvarande ändringar göras i samtliga fall di'l företrädaransvar kan kom
ma i fråga. 

l.RF anser att det inte är lämpligt att ta upp frågan om företrädaransvar 
i samband med den rent tekniska översyn som nu görs pi'l uppbördsområ- 55 



det. Frågan måste lösas i ett större sammanhang, där överväganden också Prop. 1990/91: 46 
görs av olika fordringars ställning i konkurs. 

Skälen för mitt förslag: I huvudsak likalydande bestämmelser om ställfö
reträdares betalningsskyldighet finns i 21 § USAL, 48 a § ML och 5 kap. 
17 § lagen om punktskatter och prisreglcringsavgifter. 

Anpassningen av omprövningsreglerna i USAL till de regler som finns i 
NTL innefattar även en viss anpassning av förfarandereglerna i USAL till 
dem som gäller enligt ML De föreslagna förfarandereglerna innebär bl. a. 
att avgifter som redovisats i en uppbördsdeklaration skall anses vara 
beslutade till redovisat belopp. 1 de fall någon uppbördsdeklaration inte 
har lämnats skall avgifterna anses vara beslutade till noll kr. En sådan 
lösning medför emellertid problem vid tillämpning av nuvarande regler i 
21 § USAL om företrädaransvar. 

Motsvarande bestämmelser i 48 a §ML har i rättspraxis (se NJA 1982 s. 
578) tolkats så att avgörande för frågan när en företrädares betalningsskyl
dighet inträder är vid vilken tidpunkt skatt skall betalas enligt de regler 
som gäller om detta för den juridiska personen. Skall skatten betalas in 
efter det att den juridiska personen har gått i konkurs kan, har det ansetts, 
något ansvar inte krävas ut av ställföreträdaren eftersom han då inte längre 
är behörig att företräda den juridiska personen. 

Den tolkning som har gjorts av bestämmelserna i 48 a § ML torde - om 
USAL inte justeras - även komma att gälla vid tillämpningen av 21 § 
USAL när de nya förfarandereglerna har trätt i kraft. Stora möjligheter att 
undandra sig avgiftskrav skulle öppnas. Detta bör givetvis undvikas. Jag 
föreslår därför att de aktuella bestämmelserna i USAL justeras så att 
betalningsansvaret kan krävas ut av företrädaren även om avgiftsbeloppen 
beslutas först efter en konkurs. Detta resultat kan enligt min mening 
uppnås genom att det i 21 § USAL uttryckligen, genom en hänvisning till 
reglerna om när redovisning och betalning rätteligen skall ske, anges vid 
vilken tidpunkt betalningsskyldigheten för ställföreträdaren inträder. Med 
en sådan ordning blir det utan betydelse om den juridiska personen hinner 
försättas i konkurs innan de resterande avgifterna skall betalas. 

Invändningarna från en remissinstans (länsrätten i Stockholms län) om 
att förslaget skulle innebära att en företrädare kan komma att åläggas ett 
betalningsansvar för ett högre belopp än vad den juridiska personen varit 
skyldig att betala synes sakna grund. Av bestämmelserna i 21 § USAL 
framgår nämligen att det är fråga om en solidarisk betalningsskyldighet. 
Företrädaren kan sålunda inte åläggas betalningsskyldighet för ett större 
belopp än det som den juridiska personen är skyldig att betala. En förut
sättning för att det solidariska ansvaret skall kunna krävas ut är därför att 
skattemyndigheten omprövat det bakomliggande avgiftsbeslutet och på
fört den juridiska personen ett högre avgiftsbelopp. 

Jag vill slutligen påpeka att när det gäller arbetsgivaravgifterna är det 
inte fråga om att skapa en ny ordning utan endast att behålla nuvarande 
möjligheter att kräva ut ansvar av företrädaren (se regeringsrättens dom 
den 26 juni 1990 i mål nr. 4135- 1989). 

Motsvarande ändringar bör, för att uppnå enhetlighet med UBL och 
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USAL, göras också i 48 a § ML och 5 kap. 17 § lagen om punktskatter och Prop. 1990/91: 46 
prisreglcri ngsa vgifter. 

2 .12 Ekonomiska och administrativa konsekvenser 

Mitt förslag innebär förenklingar för såväl de skattskyldiga och arbetsgiva
re som skattemyndigheter. Enligt min bedömning kommer kostnaderna 
för förslagets genomförande att redan under det första året motsvaras av 
minskade kostnader för administrationen. 

För samhället som helhet inn.ebär ett genomförande av förslaget redan 
från början väsentliga fördelar. Möjligheten att på ett smidigt sätt. utan 
onödiga formaliteter, få även beslut enligt UBL och USAL omprövade av 
skattemyndigheten under· en lika lång period som vid taxeringsbeslut 
innebär betydligt bättre service än för närvarande och minskade kostnader 
för de skattskyldiga och arbetsgivarna. 

3 Beslutsbehörigheten i ärenden rörande 
mervärdeskatt 

Mitt förslag: Beslut i ett mervärdeskatteärende får fattas i skatte
nämnd om ärendet har ett nära samband med ett taxeringsärende 
som skall avgöras i nämnden och det är lämpligt att ärendena avgörs 
i ett sammanhang. 

En möjlighet att överföra beslutskompetensen mellan olika skat
temyndigheter motsvarande den som gäller på taxeringsområdet 
införs även i lagen om mervärdeskatt. 

Skälen för mitt förslag: De nya reglerna om skyldighet att redovisa 
mervärdeskatt som gäller fr.o.m. 1991 (SFS 1990:576) innebär att en 
skattskyldig med en skattepliktig omsättning som inte överstiger 
200000 kr. per år normalt skall redovisa mervärdeskatten i sin självdekla
ration. Enligt 21 § ML gäller reglerna i lagen (1990: 325) om självdeklara
tion och kontrolluppgifter, NTL och UBL vid beskattningen av en sådan 
skattskyldig och inte förfarandet i ML. Detta innebär bl. a. att det är 
skattemyndigheten i det län där den skattskyldiges hemortskommun för 
taxeringsåret är belägen som skall fatta beskattningsbeslutet. Vidare blir 
bestämmelserna i 2 kap. 4 § NTL om att beslut skall fattas i skattenämn
den i vissa fall och bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket NTL om 
överföring av beslutskompetensen mellan olika skattemyridigheter 
tillämpliga på mervärdeskatteärenden i de fall mervärdeskatten skall redo
visas i självdeklarationen. 

Nuvarande länsskattemyndigheter och lokala skattemyndigheter ersätts 
fr. o. m. den l januari 1991 av en gemensam skattemyndighet i varje län. 
Fr. o. m. den 1 januari 1992 införs en ny inre organisation. Utgångspunk
ten för utformningen av den nya skatteorganisationen har varit att beskatt- 57 



ningsverksamhctcn skall ske i integrerade former. Varje skattskyldig skall i Prop. 1990/91: 46 
princip bara ha en kontaktpunkt inom skatteförvaltningen (prop. 
1989/90: 74 s. 265). Granskningen av bl. a. självdeklarationer och mcrvär-
deskattcdcklarationer skall samordnas. 

Taxeringsbeslutcn skall i det nya taxeringsförfarandet normalt fattas av 
tjänstemän. I vissa fall skall emellertid taxcringsärcndcn avgöras i skatte

nämnd. Detta gäller bl. a. om ärendet avser omprövning av en tvistig fråga 
och nämnden inte tidigare prövat de omständigheter och bevis som den 
skattskyldige åberopar eller om ärendet avser en skälighets- eller bedöm
ningsfråga av väsentlig ekonomisk betydelse för den skattskyldige. Samma 
fråga kan vara aktuell såväl i ett taxeringsärende som i ett mervärdeskatte
ärende. Så kan vara fallet t. ex. vid omprövning till följd av en integrerad 
revision eller när inkomsten av en näringsverksamhet uppskattats sköns

mässigt. Den nya integrerade beskattningsverksamhetcn ställer krav på att 
beslut avseende inkomstskatt och mcrvärdeskatt kan fattas i ett samman
hang även i de fall mervärdeskatten inte redovisats i självdeklarationen 
utan i en mervärdeskattedeklaration. Jag föreslår därför att beslut i ett 

beskattningsärcnde får fattas i skattenämnd om ärendet har ett nära sam
band med ett taxeringsärende som skall avgöras av nämnden och det är 
lämpligt att ärendena avgörs i ett sammanhang. 

Jag föreslår också att reglerna i 2 kap. 2 § tredje stycket NTL om 
överflyttning av beslutskompetcnsen i taxeringsärenden från en skatte
myndighet till en annan skall kunna tillämpas på mervärdeskatteärenden. 

Därigenom möjliggörs en samordning av såväl taxerings- som mervärde
skattebeslut mellan olika skattemyndigheter. 

4 Övriga frågor 

Mitt förslag: Bestämmelserna i lagen om avdrags- och uppgiftsskyl
dighet beträffande vissa uppdragsersättningar och lagen om undan
tag från vissa bestämmelser i uppbördslagen ( 1953: 272) m. m. juste
ras i anledning av skattereformen. En felaktig hänvisning rättas i 
lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring. 

Skälen för mitt förslag: Skattereformen föranleder omfattande följdänd
ringar i ett flertal lagar. Jag har tidigare (prop. 1990/91: 5) lagt fram förslag 

till följdändringar i bl. a. UBL och lagen ( 1990: 325) om självdeklaration 
och kontrolluppgifter. Även lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgifts

skyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar (AUL) och lagen 
( 1983: 850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen 
( 1953: 272) m. m. påverkas av skattereformen. främst genom de nya regler

na om registrering till och redovisning av mervärdeskatt. Fr. o. m. 1991 
skall nämligen den som är skattskyldig till mervärdeskatt oberoende av 
den skattepliktiga omsättningens storlek alltid redovisa och betala mervär
deskatt. En skattskyldig med en skattepliktig omsättning som inte översti

ger 200000 kr. per år skall redovisa mervärdeskatten i sin självdeklaration. 
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Endast den som bedriver verksamhet med en skattepliktig omsättning Prop. 1990/91: 46 
överstigande 200 000 kr. är normalt skyldig att registrera sig för mervärde-
skatt. 

För att inte skattereformen skall ändra tillämpningsområdet för AUL 
eller lagen om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen 
( 1953: 272) m. m. krävs justeringar av vissa bestämmelser i lagarna. Mina 
förslag är av den karaktären att jag endast går in på dem i författningskom
mentaren (avsnitt 6.5 och 6.6). 

I de följdändringar som gjordes i lagen ( 1959: 551) om beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring 

i anledning av den nya taxeringslagen (SFS 1990: 349) blev en hänvisning 

felaktig i 11 *· Jag föreslår därför en rättelse av bestämmelsen. 

5 Upprättade lagförslag 
I enlighet med vad jag nu anfört har inom finansdepartementet upprät

tats förslag till 

I. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272). 
2. lag om ändring i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter 

från arbetsgivare, 
3. lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt, 
4. lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisrcg

leringsavgifter. 
5. lag om ändring i aktiebolagslagcn ( 1975: 1385). 
6. lag om ändring i lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. i 

vissa företag. 
7. lag om ändring i lagen ( 1987: 66 7) om ekonomiska föreningar, 
8. lag om ändring i lagen ( 1959: 551) om beräkning av pensions

grundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring, 
9. lag om ändring i lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgifts

skyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar. 
10. lag om ändring i lagen (1983:850) om undantag från vissa 

bestämmelser i uppbördslagcn ( 1953: 272) m. m. 
Förslagen under 2 och 8 har upprättats i samråd med chefen för social

departementet. Förslagen under 5 - 7 har upprättats i samråd med chefen 
för justitiedepartementet. 

Lagrådet har granskat de under I - 7 upptagna lagförslagen. De övriga 

förslagen är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna 
betydelse. 
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6 Författningskommentarer 
6. l Lagen om ändring i uppbördslagen (l 953: 272) 

49 § 4 1110111. 

Enligt 58 § I mom. skall skattskyldig eller arbetsgivare som underlåtit att 
betala skatt i föreskriven tid och ordning betala restavgift. Bestämmelser
na om indrivning av skatt skall tillämpas också på indrivning av restavgift 
(59 § andra stycket). Restavgift tas ut utan att det i lagtexten anges att 
skattemyndigheten skall fatta ett särskilt beslut vari betalningsskyldighet 
för restavgiften åläggs den skattskyldige eller arbetsgivaren. 

Samma förfarande som gäller för påförande av restavgift skall gälla i 
fråga om anståndsränta. Nuvarande bestämmelser i momentets tredje 
stycke har därför slopats. 

Vid uppbörd av arbetsgivaravgifter föreslås nu att betalningsskyldighe
ten skall framgå direkt av lagtexten och att skattemyndigheten endast skall 
behöva besluta om storleken av avgiftsbeloppet (se I 0. 11 och 27 a §§ 
USAL). Även när det gäller anståndsränta har regeln att betalningsskyldig
het för räntan skall åläggas arbetsgivaren innan indrivning får ske slopats. 

Detta innebär att anståndsräntan enligt såväl UBL som USAL får drivas 
in utan att betalningsskyldighet först behöver åläggas. I sakens natur ligger 
dock att skattemyndigheten måste bestämma räntebeloppets storlek. 

Genom de ändringar som vidtogs i momentet i samband med den nya 
taxeringslagen (prop. 1989/90: 74, SkU32, rskr. 217, SFS 1990: 329) föll 
möjligheten att ta ut restavgift på anståndsränta som betalats för sent bort. 
Detta rättas nu till genom tillägget i femte stycket. 

57a§ 

Närmast före paragrafen har införts en ny rubrik. Den har fått lydelsen 
"Indrivning m. m." och ersätter nuvarande rubrik närmast före 58 §.Den 
nya rubriken har valts så att samma rubrik kan användas närmast före 27 
a § USAL. 

Vid uppbörd av skatt enligt UBL och arbetsgivaravgifter enligt USAL 
skall. på samma sätt som nu, gälla att skatt, avgift eller ränta som inte 
betalats inom föreskriven tid omedelbart får drivas in. En särskild bestäm
melse om detta har tagits in i båda lagarna. När det gäller UBL har detta 
skett genom den nya 57 a §. (Jfr 27 a § USAL) 

58§ 1 mom. 

I andra stycket har gjorts en följdändring till ändringarna i 77 §. 

65 § 

I första styckets första mening har endast redaktionella ändringar gjorts. 
Andra meningen i det nuvarande första stycket har slopats eftersom 

Prop. 1990/91: 46 
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beslut om uttagande av där aktuellt belopp avses kunna ske genom ett Prop. 1990/91: 46 
omprövningsbeslut. 

I andra och tredje styckena har endast redaktionella ändringar gjorts. 

68§2mom. 

Nuvarande bestämmelser i första och andra styckena ersätts av bestäm
melserna om omprövning i 84 §första stycket. 

Ändringarna i tredje stycket (enligt förslaget första stycket) är av endast 
redaktionell natur. 

I sista stycket har beloppsgränsen, med hänsyn till att kostnaden för att 
administrera utbetalningen av små belopp blir förhållandevis hög, höjts 
till 25 kr. Det är samma bcloppsgräns som enligt 68 § I mom. nu gäller för 
återbetalning av överskjutande skatt. I stycket har också gjorts en redaktio
nell ändring. 

68§4mom. 

Det utvidgade förfarande för omprövning och överklagande som nu före
slås innebär att även anståndsränta kan komma att restitueras i vissa fall. 
Detta bör kunna ske först sedan avräkning skett mot en eventuell skatte
skuld. Momentets båda stycken har utformats i enlighet med detta. 

I andra stycket har dessutom gjorts ändringar som syftar till att förenkla 
texten utan att ändra de materiella reglerna. 

70§ I mom. 

Momentet skall upphöra att gälla. Bestämmelserna ersätts av bestämmel
serna om omprövning i 84, 90, 92 och 94 §§. 

70§2 mom. 

Bestämmelserna i första och andra styckena uppävs. Den centrala bestäm
melsen om att skattemyndigheten skall rätta felaktiga debiteringsbeslut 
har tagits in i 84 § första stycket. Rättelsen skall ske genom ett ompröv
ningsbeslut. i vissa fall i form av ett beslut om eftcrprövning. Ompröv
ningsbeslut skall fattas om den skattskyldige eller arbetsgivaren begär det 
eller om det finns andra skäl. Sådana skäl kan t. ex. vara att RSV i sin 
kontrollverksamhet upptäckt en felaktighet eller att någon annan anmält 
en felaktighet till skattemyndigheten. 

Bestämmelsen i tredje stycket har ersatts av 84 §fjärde stycket. 

71 §I mom. 

Momentet upphävs. Bestämmelserna ersätts av 92 ~ 2 och 94 s. 61 



71§2 mvm. 

Momentet skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i första stycket ersätts 
av 92 § 3 och 94 §. Bestämmelserna i andra stycket har fått en motsvarig
het i 94 § andra stycket. 

77§ 

När en arbetsgivare inte betalat in innehållet skatteavdrag skall ett särskilt 
beslut om åläggande av betalningsskyldighet inte behöva fattas. Betal
ningsskyldigheten skall anses uppkomma redan vid den tidpunkt då upp
bördsdeklarationen senast skall lämnas och inte som nu först sedan bctal
ningsskyldigheten ålagts arbetsgivaren. Paragrafens första stycke har utfor
mats i enlighet med detta. 

Däremot skall det fortfarande. utom i vissa undantagsfall som anges i 
paragrafens andra och tredje stycken, ankomma på skattemyndigheten att 
besluta om storleken av det belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala. 
Detta sägs också i första stycket. 

I andra och tredje styckena har tagits in två undantag från reglerna i första 
stycket. Dessa innebär att de belopp som en arbetsgivare har redovisat 
som innehållen skatt i en uppbördsdeklaration men inte betalat in till 
skattemyndigheten genast kan drivas in, dvs. utan att skattemyndigheten 
dessförinnan meddelat ett särskilt beslut om storleken av skattebeloppet. 
Motsvarande regler har tagits in i 11 § USAL. Bestämmelserna har sin 
förebild i 32 § ML. 

I fjärde stycket anges vilken skattemyndighet som skall fatta sådana 
beslut om innehållen skatt som avses i första stycket. 

Innan obetalda belopp lämnas till indrivning bör arbetsgivaren ges möj
lighet att betala dem. Detta sker redan i dag utan lagreglering. Jag anser att 
det är en fråga som inte heller fortsättningsvis behöver regleras i lag. 

77h§ 

I andra stycket har hänvisningen till 2 § 3 mom. andra stycket ändrats till 
29 § första stycket där de aktuella bestämmelserna numera finns (se prop. 
1983/84: 167. SfU 28. rskr. 369. SFS 1984:669). 

84 .~· 

Nuvarande regler i första och andra styckena om rättelse av beslut om 
slutlig. kvarst:iende eller tillkommande skatt eller om innehållen skatt 
ersätts av reglerna om omprövning. 

De nu föreslagna omprövningsbestämmclserna i LJBL stämmer i huvud
sak överens med vad som gäller enligt 8 a §lagen ( 1959: 551) om beräkning 
av pensionsgrundandc inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäk
ring och enligt NTL. Nuvarande bestämmelser i tredje och fjärde styckena 
har därför slopats. 

Prop. I 990/91 : 46 
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Huvudregeln om omprövning har tagits in i paragrafens första stycke. Prop. I 990191: 46 
Den har utformats efter förebild av 4 kap. 7 § NTL. (Jfr 50 § USAL) 

I första stycket finns en hänvisning till 99 § som i sin tur hänvisar till 
bl. a. 6 kap. 6 § NTL vari föreskrivs att överklagade beslut skall omprövas. 

Paragrafens andra och tredje stycken motsvarar 4 kap. 7 § andra och 
tredje styckena NTL. l prop. 1989/90: 74 s. 401 anfördes att det skulle 
ankomma på RSV att meddela närmare riktlinjer vad gäller innebörden av 
ett mindre belopp i nya taxeringslagens mening. Motsvarande förhållande 
bör gälla i fråga om mindre belopp enligt förevarande paragraf. 

I fjärde stycket anges att bestämmelserna om tillkommande skatt i 

tillämpliga delar gäller i fråga om den skatt som ytterligare skall betalas på 
grund av ett omprövningsbeslut. En motsvarande bestämmelse har hittills 

funnits i 70 § 2 mom. tredje stycket. Den slopas dock nu. 

85§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 8 § NTL. (Jfr 51 §andra stycket USAL) 

86§ 

Paragrafen har sin förebild i 4 kap. 9 § NTL. 
Tidsfristen för en begäran om omprövning i första stycket har bestämts 

med utgångspunkt i uppbördsåret. Genom att välja en femårsperiod efter 

det kalenderår under vilket uppbördsåret har gått ut kommer tidsfristen i 
de flesta fall att stämma överens med vad som gäller enligt NTL. (Jfr 52 § 
USAL) 

I tredje stycket, som inte har någon motsvarighet i 4 kap. NTL. finns 
bestämmelser om undantag från den tidsfrist som gäller enligt första 
stycket vid omprövning av vissa beslut. De aktuella besluten, som i huvud

sak rör uttag av preliminär skatt, är av sådan art att en sexårig ompröv
ningstid av praktiska skäl inte kan tillämpas. För dessa fall har fristen 
bestämts till två månader. (Jfr 53 § USAL) 

87§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 10 § NTL. (Jfr 54 § USAL) 

88§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 12 § NTL. (Jfr 56 § USAL) 

89§ 

Paragrafen har sin förebild i 4 kap. 13 § NTL. Bestämmelserna i andra 
stycket avser dels de fall som nu anges i 84 §, dels det fallet att en 

skattskyldig påförts egenavgifter på viss ersättning vilken i ett senare 

beslut om beräkning av pensionsgrundande inkomst visar sig inte böra 
hänföras till inkomst av annat förvärvsarbete. (Jfr 57 § USAL) 63 



90§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 14 § första stycket NTL. Den blir tillämplig 
t. ex. när det gäller debiteringsfel som inte beror på ett uppenbart förbise
ende. (Jfr 58 § USAL) 

91 § 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 15 § NTL. (Jfr 59 § USAL) 

92§ 

I paragrafen, som har sin förebild i 4 kap. 16 och 17 §§ NTL, anges när 
efterprövning får ske. Efterprövning är ett nytt institut inom uppbördsom
rådet som betecknar en omprövning till den skattskyldiges eller arbetsgiva
rens nackdel och som får ske efter den kortare tidsfrist som annars gäller 
för omprövning. (Jfr 60 och 61 §§ USAL) 

I punkten I har tagits in regler som ersätter nuvarande bestämmelser i 
70 § I mom. första och andra meningarna. De nya reglerna är generösare 
mot den skattskyldige. 

I punkten 2 finns regler motsvarande nuvarande 71 § I mom. och i 
punkten 3 finns regler motsvarande nuvarande 71 § 2 mom. 

Punkten 3 hindrar efterprövning när arbetsgivaren haft skälig anledning 
att underlåta skatteavdrag. Regeln korresponderar med vad som gäller 
enligt 75 §första stycket. 

93§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 18 § NTL. (Jfr 62 § USAL) 
Vad som vid tillämpning av första stycket skall anses som belopp av 

någon betydelse bör avgöras med ledning av vad som gäller vid eftertaxe
ring. 

Efterprövning avses alltid ske i de fall det upptäcks att en arbetsgivare 
gjort skatteavdrag men inte betalat in det innehållna beloppet. 

94§ 

I paragrafens första och andra stycken anges inom vilken tid efterprövning 
får ske. (Jfr 63 § USAL) 

Tidsfristen för efterprövning har anpassats till vad som gäller enligt 4 
kap. 19 § NTL. Det innebär en förlängning av den tidsfrist som nu gäller 
enligt 70 § I mom. tredje meningen och en förkortning av de frister 
som nu gäller enligt 71 § I och 2 mom. 

Tredje stycket innehåller en regel som motsvarar nuvarande 71 § 2 
mom. andra stycket. 

I ljärde stycket har tagits in en regel som motsvarar 4 kap. 20 § tredje 
stycket NTL. (Jfr 64 ~tredje stycket USAL) 
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95 § 

Paragrafen. som har sin förebild i 4 kap. 23 § NTL. innehåller bestämmel
ser om följdändringar till såväl skattemyndighetens beslut om taxeringsåt
gärder som allmän förvaltningsdomstols beslut i uppbördsmål. Här gäller 
ingen tidsgräns. 

96§ 

Paragrafen betecknades tidigare 85 § I mom. 
I första stycket har endast redaktionella ändringar gjorts. Orden "enligt 

denna lag" har strukits för att uppnå likformighet med 68 § USAL. Hän
visningen till andra stycket har ersatts med en hänvisning till 97 § dit 
nuvarande bestämmelser i andra stycket har flyttats. 

I andra stycket anges att överklagandet skall vara skriftligt. 
Nuvarande bestämmelser i tredje stycket har flyttats till 98 §första stycket 

och bestämmelserna i fjärde och femte styckena till 100 §. Därigenom 
uppnås samma disposition av paragraferna som i NTL. 

97§ 

Till denna paragraf har flyttats nuvarande bestämmelser i 85 § I mom. 
andra stycket. Paragrafen motsvarar 6 kap. 2 § NTL. (Jfr 69 § USAL) 

98§ 

I paragrafen har samlats bestämmelser om den skattskyldigcs och arbetsgi
varens överklaganden. Förebilden till första och fjärde styckena har varit 6 
kap. 3 § NTL. (Jfr 70 § USAL) 

I första stycket har bl. a. tagits in en bestämmelse som nu finns i 85 § I 
mom. tredje stycket. 

I andra stycket har tagits in bestämmelser om en till två månader 
förkortad överklagandefrist för vissa slag av beslut. Det är i huvudsak 
fråga om beslut som är förknippade med den preliminära skatten och för 
vilka man av praktiska skäl måste ha en kortare frist. 

Till tredje stycket har flyttats en bestämmelse som för närvarande finns i 
85 § I mom. tredje stycket. 

I 00 § 

Paragrafen motsvarar 6 kap. 8 § NTL. (Jfr 73 § USAL) 
I första stycket har bl. a. tagits in en bestämmelse som nu finns i 85 § I 

mom. fjärde stycket och i tredje stycket en bestämmelse som nu finns i 
85 § I mom. femte stycket. 

103§ 

Paragrafen betecknades tidigare 87 §. Den har utvidgats till att gälla även 
vid omprövning. I paragrafen har dessutom redaktionella ändringar gjorts. 

5 Rik.1dagc·11 1990191. /sam/. 1\"r ./6 
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104 .~· 

Ändringarna är en direkt följd av den ändrade paragrafindelningen. 

6.2 Lagen om ändring i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 
J \' ... ~ 
Ändringen föranleds av att årsuppgiften har slopats. 

JO-~· 

Nuvarande bestämmelser om fastställelse av månadsavgift och om åläg
gande av betalningsskyldighet för sådan avgift har ersatts med regler om 

omprövning av beslut om arbetsgivaravgifter (se vidare kommentaren till 

50 §). 

I denna paragrafs första stycke har tagits in en bestämmelse om att må

nadsavgift skall beslutas för varje månad. Bestämmelsen har sin förebild i 

30 §ML. 

I andra stycket anges att beslut om arbetsgivaravgifter efter den I mars 

året efter utgiftsåret får gälla årsavgift i stället för månadsavgift. Bestäm

melsen kan jämföras med 40 b §ML. 

I tredje stycket kvarstår nuvarande bestämmelse om uppskattning av 

avgiftsunderlaget. Den har efter mönster av 4 kap. 3 § NTL förtydligats så 

att det klart framgår att bestämmelsen gäller även i de fall någon uppbörds

deklaration inte har lämnats. Bestämmelsen har dessutom vidgats till att 
gälla såväl månadsavgift som årsavgift. 

Nuvarande bestämmelser i första stycket I och 2 ersätts av bestämmel

serna i 60 §. Bestämmelsen i första stycket 3 ersätts med en möjlighet för 
arbetsgivaren att begära omprövning enligt 50 §. 

Nuvarande bestämmelser i andra stycket ersätts av 11 och n a §§. 

Nuvarande bestämmelse i ljärde stycket första meningen har flyttats till 
58 § andra stycket och nuvarande bestämmelse i andra meningen till 50 § 

andra stycket. 

Enligt femte stycket första meningen i dess nuvarande lydelse får må

nadsavgift fastställas även i fall då avgift för samma månad tidigare 

fastställts. Motsvarande avses gälla enligt det nya förfarandet eftersom 

även omprövade beslut får omprövas. 

En bestämmelse motsvarande den som nu finns i femte stycket sista 

meningen har tagits in i 51 §första stycket. 

11-13, 15och 16§§ 

Nuvarande bestämmelser i 11-13, 15 och 16 §§ har slopats eftersom 

årsuppgiften har tagits bort. 

I 11 § har tagits in bestämmelser om s. k. automatiska avgiftsbcslut. 

Bestämmelserna motsvarar 32 §ML. (Jfr 77 § UBL) 
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17§ 

Paragrafen upphävs. Bestämmelserna ersätts av bestämmelsen i I 0 § and
ra stycket och bestämmelserna om omprövning. 

18 § 

Paragrafen upphävs. Bestämmelsen ersätts av I 0 §tredje stycket. 

19§ 

Paragrafen upphävs. Bestämmelsen i första stycket I ersätts av 57 §andra 
stycket sista ledet. Bestämmelsen i första stycket 2 ersätts av 61 § första 
stycket 2. Regler om anstånd finns i 30 §första stycket. 

20§ 

Paragrafen upphävs. Bestämmelsen i första stycket ersätts av 63 §. Be
stämmelserna i andra-femte styckena Hyttas till 65 §. Bestämmelsen i 
sjätte stycket Hyttas till 66 §. Därigenom uppnås samma redaktionella 
indelning som i NTL. (Jfr 4 kap. 21 och 22 §§ NTL) 

21§ 

Bestämmelserna i första stycket har justerats så att det framgår att betal
ningsskyldighet kan åläggas en ställföreträdare så snart denne underlåtit 
att betala avgifterna inom den tid som gäller för arbetsgivaren. Med en 
sådan ordning avses ansvar kunna krävas ut även om arbetsgivaren har 
gått i konkurs och avgifterna kunnat fastställas till sitt belopp först efter 
konkursbeslutet. 

22§ 

Ändringen föranleds av att betalningsskyldighet inte skall åläggas av skat
temyndighet utan följa direkt av bestämmelse i lag (se även kommentaren 
till 37 §). 

27a§ 

I paragrafen. som är ny, anges att arbetsgivaravgifter får drivas in om de 
inte betalats inom föreskriven tid. När betalning skall ske framgår av 9 §. 
Bestämmelsen motsvarar vad som nu gäller enligt I 0 § andra stycket och 
17 §femte stycket. Dessutom anges att anståndsränta får drivas in omedel
bart. (Jfr 57 a § UBL) 
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28§ 

Ändringarna i första stycket är följdändringar som föranleds dels av att 
19 § slopats, dels av att bestämmelserna om anstånd har flyttats från 54 § 
till 30 §(se prop. 1989/90: 74, SkU32, rskr. 217, SFS 1990: 332). 

30 § 

Vid uppbörd av arbetsgivaravgifter föreslås nu att betalningsskyldigheten 
skall framgå direkt av lagtexten och att skattemyndigheten endast skall 
behöva besluta om avgiftsbeloppets storlek. I första stycket har gjorts en 
redaktionell ändring som föranleds av att särskilt beslut rörande betal
ningsskyldigheten inte längre skall behövas. Dessutom anges uttryckligen 
att anståndsreglerna gäller även vid omprövning. 

När det gäller anståndsränta har nuvarande regel i paragrafens femte 
stycke, vari anges att betalningsskyldighet för räntan skall åläggas arbetsgi
varen innan indrivning får ske, slopats. Att anståndsränta får drivas in 
omedelbart framgår av 27 a §. I femte stycket har i stället tagits in en be
stämmelse om restavgift motsvarande den som föreslås i 49 § 4 mom. UBL. 

31 § 

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att 13 och 15-20 §§ skall 
upphöra att gälla, dels av att bestämmelserna om omprövning skall gälla 
även när fråga är om redaravgift. Att bestämmelse som avser skattemyn
digheten då skall gälla sjömansskattekontoret framgår av 33 §. 

Ändringen i andra stycket är en följdändring till den nya bestämmelsen i 
10 § andra stycket. 

37§ 

I det nya uppbördssystemet skall det inte meddelas några särskilda beslut 
om betalningsskyldighet. Denna skall framgå direkt av lagtexten. Avgifter 
vilkas storlek beslutats får genast drivas in. Paragrafen har utformats i 
enlighet med detta. 

38-42 §~' 

Ändringarna är föranledda av att årsuppgiften har slopats. I 39 och 40 §§ 
har dessutom gjorts en ändring som beror på att 18 § har slopats och en 
precisering i fråga om vilken bestämmelse i 10 § som avses. I 41 § har 
tidsfristen anpassats till vad som gäller inom mervärde- och punktskatte

områdcna. 

45 § 

Paragrafen har upphört att gälla. Motsvarande bestämmelser har tagits in i 
55 och 71 §§. Därigenom uppnås samma redaktionella indelning som i 

NTL. 
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46§ 

Ändringarna har sin grund i att särskilda beslut om betalningsskyldighet. 
inte skall behöva meddelas. 

50§ 

I första stycket har tagits in bestämmelser om omprövning motsvarande 
dem som finns i 4 kap. 7 §första stycket NTL. (Jfr 84 § UBL) 

I första stycket har dessutom införts en särskild reglering i fråga om 
beslut om förhandsbesked enligt 22 a §. Sådana beslut får omprövas endast 
på begäran av någon av sökandena. 

Någon särskild reglering liknande den i 4 kap. 7 § NTL för det fall att 
något grundläggande beslut inte har fattats behövs inte eftersom månads
avgiften, om någon uppbördsdeklaration inte har lämnats, alltid skall 
anses vara beslutad till noll kr. och i övriga fall skall anses vara beslutad till 
det belopp som angetts i uppbördsdeklarationen (se 11 §). (Jfr 84 § andra 
stycket UBL) 

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar 4 kap. 7 § tredje stycket NTL. 
(Jfr 84 §tredje stycket UBL) 

51§ 

I första stycket anges att ett beslut om månadsavgift inte får omprövas om 
årsavgift har beslutats för det år som omfattar den aktuella månaden. Har 
arbetsgivaren begärt omprövning av en sådan månadsavgift skall det anses 
som om han begärt en omprövning av årsavgiften. 

Andra stycket motsvarar 4 kap. 8 § NTL. (Jfr 85 § UBL och kommenta
ren till denna paragraf) 

52§ 

Bestämmelserna har sin förebild i 4 kap. 9 § NTL. Tidsfristen i första 
stycket har bestämts med utgångspunkt i utgiftsåret. Genom att välja en 
sexårsperiod efter utgiftsårets utgång under vilken begäran om ompröv
ning får göras uppnår man att tidsfristen i de flesta fall kommer att 
stämma överens med vad som gäller enligt NTL. (Jfr 86 § UBL) 

För vissa beslut skall kortare tidfrister gälla. Dessa anges i 53 §. I fråga 
om sådana beslut gäller inte bestämmelserna i andra stycket. 

53§ 

I paragrafen finns bestämmelser om undantag från den tidsfrist som gäller 
enligt 52 § första stycket vid omprövning av vissa beslut. De aktuella 
besluten, beslut om kostnadsavdrag vid månadsredovisning och beslut om 
anstånd med redovisning och betalning av månadsavgift m. m., är av 
sådan art att en sexårig omprövningsperiod .av praktiska skäl inte bör 
tillämpas. 
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Tidsfristen två månader har valts för att stämma överens med vad som Prop. 1990/91: 46 
gäller liknande beslut enligt UBL. 

Beslut om förhandsbesked enligt 22 a § blir gällande endast om det 
åberopas av någon av sökandena. För att kunna åberopas skall beslutet ha 
vunnit laga kraft. Om förhandsbeskedet skall fylla sin funktion måste det 
snabbt vinna laga kraft. För detta fall är en frist på två månader också för 
lång. Tidsfristen har därför bestämts till tre veckor. 

54§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 10 § NTL. Bestämmelsen är tillämplig för
utom på arbetsgivare även på annan om denne ansökt om förhandsbesked. 
(Jfr 87 § UBL) 

55 och 56§§ 

Enligt det nya uppbördsförfarandet behöver betalningsskyldighet för be
slutade arbetsgivaravgifter och anståndsränta aldrig åläggas en arbetsgiva
re. Att en sådan skyldighet föreligger följer direkt av lagens bestämmelser. 
Beslutade avgifter skall omedelbart få drivas in. Detsamma avses gälla när 
en allmän förvaltningsdomstol beslutat om arbetsgivaravgifterna. Bestäm
melser i dessa hänseenden har tagits in i 27 a §. Nuvarande bestämmelser i 
55 §har därför slopats. De nya 55 och 56 §§ motsvarar 4 kap. 11 och 12 §§ 
NTL. (Jfr 88 § UBL) 

57§ 

Bestämmelserna i paragrafen motsvarar 4 kap. 13 § med undantag av 
andra stycket 2- 5 NTL. (Jfr 89 § UBL) 

Tidsfristen i första stycket är densamma som i 52 § första stycket. 
I andra stycket anges när omprövning får ske även efter utgången av 

sjätte året efter utgiftsåret. Bestämmelsen ersätter nuvarande 19 § första 
stycket 1 men är vidare. Den avser inte enbart den situationen att belopp 
som har räknats in i avgiftsunderlaget ansetts utgöra inkomst av annat 
förvärvsarbete utan samtliga fall då inkomsten inte ansetts utgöra ir1komst 
av anställning, t. ex. då inkomsten vid taxeringen har hänförts till inkomst 
av kapital. Bestämmelsen är dessutom tillämplig vid följdändringar till 
efterprövningsbeslut som meddelats efter sexårsperiodens utgång, t. ex. 
när det visats att en annan arbetsgivare är skyldig att betala avgifterna än 
den som först påförts avgifterna. 

58§ 

Bestämmelserna i första och tredje stycket motsvarar 4 kap. 14 § NTL. (Jfr 
90 § UBL) 

I andra stycket har tagits in regler som motsvarar dem som hittills 
funnits i lO § fjärde stycket första meningen och 17 § fjärde stycket. 70 



59§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 15 § NTL. (Jfr 91 § UBL) 

60§ 

Paragrafen har sin förebild i 4 kap. 16 § NTL. Bestämmelserna i första 
stycket 1 och 2 kan sägas motsvara nuvarande 10 § första stycket 2 och det 
första ledet i I 7 § första stycket 2. Bestämmelsen i första stycket 3 kan på 
samma sätt sägas motsvara nuvarande 10 § första stycket 1 och det senare 
ledet i 17 §första stycket 2. (Jfr 92 § UBL) 

61§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 17 § NTL med undantag för bestämmelsen i 
17 § första stycket 2. 

Bestämmelsen i första stycket 2 kan sägas motsvara nuvarande 19 § 
första stycket 2. 

62 § 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 18 § NTL. (Jfr 93 § UBL) 
Vad som i första stycket avses med belopp av någon betydelse bör avgöras 

med ledning av som gäller vid eftertaxering. 
I andra stycket har tagits in en bestämmelse som motsvarar nuvarande 

10 §fjärde stycket när det gäller månadsavgift och 17 §fjärde stycket när 
det gäller årsavgift. 

63§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 19 § NTL. Bestämmelsen ersätter nuvarande 
20 § första stycket första meningen. I förhållande till nuvarande ordning 
har tidsfristen för påförande av arbetsgivaravgifter kortats med ett år. 
Därigenom kommer samma tidsfrist att gälla som för eftertaxering. (Jfr 
94 § UBL) 

64§ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 20 § NTL (Jfr 94 § UBL) · 
Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar vad som nu gäller enligt 20 § 

första stycket andra meningen. · · ' 

65 och 66§§ 

Paragraferna har sina förebilder i 4 kap. 21 och 22 §§ NTL. Bestämmelser
na i 65 § motsvarar vad som nu gäller enligt 20 § andra - femte styckena. 
Bestämmelsen i 66 §motsvarar vad som nu gäller enligt 20 §sjätte stycket. 
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De nya bestämmelserna har dock ändrats med hänsyn till att betalnings- Prop. 1990/91: 46 
skyldighet inte skall åläggas av skattemyndighet utan följa direkt av lagens 
bestämmelser. 

67§ 

Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 23 § NTL. Den är ny men kan sägas vara 
en kodifiering av gällande ordning. 

68§ 

Paragrafen betecknades tidigare 50 §. Den motsvarar 6 kap. I § första 
stycket NTL. (Jfr 96 § UBL) 

Bestämmelserna i första och andra styckena finns för närvarande i 50 § 
första och andra styckena. 

I tredje stycket anges att överklagandet skall vara skriftligt. 
Nuvarande bestämmelser i 50 § tredje stycket har flyttats till 69 §. Där

igenom uppnås samma paragrafindelning som i NTL. 

Bestämmelser motsvarande 6 kap. 1 §andra stycket behövs inte i USAL, 
eftersom det av paragrafens första och andra stycke följer att även beslut 
att avvisa en begäran om omprövning av ett avgiftsbeslut får överklagas. 

69§ 

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser motsvarande dem som nu 
finns i 50 § tredje stycket (se kommentaren till 68 §). Bestämmelserna har 
utformats i enlighet med 6 kap. 2 § NTL. (Jfr 97 § UBL) 

70§ 

Paragrafen innehåller bestämmelser om tidsfrister för arbetsgivarens över
klaganden. Den har sin förebild i 6 kap. 3 § NTL. I första stycket anges 
huvudregeln. Tidsfristen är densamma som gäller för omprövning enligt 

52 §första stycket. (Jfr 98 § UBL) 

I andra och tredje styckena finns bestämmelser om kortare tidsfrister för 
överklagande av vissa beslut. De kortare fristerna motiveras av praktiska 

skäl. I andra stycket är fristen två måna.der och i tredje stycket tre veckor. 
Även dessa frister stämmer överens med vad som gäller vid omprövning 

(se 53 §). 

71 § 

Paragrafen, som är ny, har utformats efter förebild av. 6 kap. 4 § NTL. 
Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i 45 §. 72 



71§ 

Paragrafen betecknades tidigare 51 *· Den motsvarar 6 kap. 5- 7 ** NTL. 
(Jfr 99 § 1 mom. UBL) 

Nuvarande bestämmelser i 51 första stycket om omprövning har ersatts 
av de mer detaljerade bestämmelserna om omprövning i den nya 50 §och 
följande paragrafer. Av bestämmelsen i 6 kap. 6 * NTL. till vilken hänvisas 
i nuvarande 51 § andra stycket. framgår bl. a. att överklagade beslut skall 
omprövas. Detta stycke blir förevarande paragrafs första stycke. 

1 ett nytt andra stycke tas in en bestämmelse att gälla vid överklagande 
som motsvarar vad som föreslås gälla enligt 51 § första stycket vid om
prövning. 

73§ 

1 denna paragraf. som är ny, har tagits in bestämmelser om överklagande 
av riksskatteverket och det allmänna ombudet för sjömansskatt. De har 
sin förebild i 6 kap. 8 § NTL. (Jfr 100 § UBL) 

74§ 

Paragrafen är ny. Till första stycket har flyttats nuvarande bestämmelse i 
50 a *tredje stycket. I andra stycket har tagits in ett förbud för riksskatte
verket att överklaga ett förhandsbesked enligt 22 a §. Förbudet motiveras i 
första hand av praktiska skäl. 

75 § 

Paragrafen är ny. Den motsvarar 6 kap. 9 § NTL. 

76§ 

I paragrafen, som tidigare betecknades 52 §, har gjorts endast en redaktio
nell ändring i första stycket. 

6.3 Lagen om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt 

41§ 

Ändringen i första stycket avser att klargöra att det är skattemyndigheten i 
det län där den skattskyldige är registerad som är behörig att fatta inte bara 

beskattningsbeslut utan även t. ex. beslut om skatterevision och vite. 
I ett nytt andra stycke har införts en hänvisning till reglerna i NTL om 

överföring av beslutskompetensen mellan olika skattemyndigheter. Det 
kan i vissa fall vara motiverat att samla beslutskompetensen i såväl taxe

rings- som mcrvärdeskatteärenden på en myndighet (jfr prop. 1989/90: 74 
s. 282). 

Bestämmelsen i det nya tredje stycket möjliggör att även ett beslut om 

mervärdeskatt kan fattas i skattenämnd om det har ett nära samband med 
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ett taxcringsärende som skall avgöras i nämnden och del är lämpligt att Prop. 1990/91: 46 
ärendena prövas i t:lt sammanhang. (se avsnitt 3) 

48§ 

Ändringen är en direkt följd av att 70 och 71 §§ UBL har slopats. Reglerna 
om efterkrav ersätts av det nya omprövningsförfarandet. 

48a§ 

Se kommentaren till 21 § USAL. 

6.4 Lagen om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter 
och prisregleringsavgifter 

5 kap. 16 § 

Ändringen är en direkt följd av att 70 och 71 §§ UBL har slopats. Reglerna 
om efterkrav ersätts av det nya omprövningsförfarandet. 

5 kap. 17 § 

Se kommentaren till 21 § USAL. 

6.5 Lagen om ändring i lagen (1982: 1006) om avdrags- och 
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättninger 

H 

Ändringen i inledningen föranleds av att 10 § ML upphävts genom SFS 
1990: 576. Skatteplikt har införts för i princip all yrkesmässig omsättning 
av varor och tjänster. Undantag från den generella skatteplikten anges 
uttryckligen i 8 §ML. 

Punkt 4 har justerats i anledning av den ändrade indelningen i inkomst
slag som införts genom skattereformen. 

5§ 

Ändringen i första stycket punkt I föranleds av att schablonbeskattningen 
av fastigheter avskaffas genom skattereformen. Begreppet privatbostads
fastighet definieras i 5 §KL. Att begrepp i AUL har samma innebörd som i 
KL framgår av 3 § AUL. 

Första stycket punkt 5 har ändrats i.anledning av de nya bestämmelser
na om registreringsskyldighet för och redovisning av mervärdcskatt (SFS 
1990: 576). Gränsen för registreringsskyldighct har höjts fr~n .30 000 kr. till 
200000 kr.; skattskyldig som inte. är skyldig att lämna självdeklaration 
skall dock alltid registrera sig (19 § ML). Avsikten är att avdrag inte skall 
behöva göras i fler fall än i dag. Den föreslagna ändringen innebär att 
avdrag inte behöver göras. i de fall uppdragstagaren visserligen inte är 74 



registrerad till mervärdeskatt, men fakturan innehåller uppgift om hans Prop. 1990/91: 46 
organisationsnummer. 

8§ 

Ändringarna föranleds av att schablonbeskattningen av fastigheter avskaf
fas genom skattereformen (se kommentaren under 3 §)och av ändringarna 
av registreringsskyldigheten i ML (se kommentaren under 5 §). 

12§ 

Skattereformen innebär att den som har en skattepliktig omsättning 
understigande 200000 kr. normalt inte är registreringsskyldig. Mervärde
skatten skall i dessa fall redovisas i den allmänna självdeklarationen. 
Ändringen i förevarande paragraf innebär att en uppdragsgivare inte är 
betalningsskyldig om uppdragstagaren redovisat mervärdeskatt i självde
klarationen för det aktuella beskattningsåret. 

24§ 

Den föreslagna ändringen innebär att en uppdragsgivare inte kan ställas 
till ansvar i de fall uppdragstagaren är en jurisk person som visserligen inte 
är registrerad till mervärdeskatt men som har lämnat uppgift om sitt 
organisationsnummer i fakturan. 

6.6 Lagen om ändring i lagen (1983: 850) om undantag från 
vissa bestämmelser i uppbördslagen ( 1953: 272) m. m. 

2§ 

Ändringen i första stycket punkt I föranleds av att en skattskyldig normalt 
blir registreringsskyldig till mervärdeskatt först när den skattepliktiga om
sättningen för beskattningsåret överstiger 200000 kr. Den som inte är 
registrerad skall redovisa mervärdeskatten i sin allmänna självdeklaration. 
Det föreslås därför vara tillräckligt att organisationsnummer i stället för 
registreringsnummer till mervärdeskatt anges i fakturan för att inte skyl
dighet att betala arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift eller att göra skatte
avdrag skall inträda. 

6. 7 Övriga lagförslag 

Ändringarna i 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975: 1385), 4 kap. 10 §lagen 
( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag och 8 kap. 13 §lagen 
( 1987: 667) om ekonomiska föreningar är en direkt följd av att årsuppgif
ten i USAL slopas. Beträffande ändringen i 11 § lagen ( 1959: 551) om 
beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om all
män försäkring hänvisas till avsnitt 4. 75 



7 Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 

I. lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272). 
2. lag om ändring i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter 

från arbetsgivare. 
3. lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt, 
4. lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisreg-

leringsavgifter, · 

5. lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 
6. lag om ändring i lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. i 

vissa företag. 
7. lag om ändring i lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar, 
8. lag om ändring i lagen ( 1959: 551) om beräkning av pcnsions

grundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring, 
9. lag om ändring i lagen (1982: 1006) om avdrags- och uppgifts

skyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, 
10. lag om ändring i lagen (1983: 850) om undantag från vissa 

bestämmelser i uppbördslagen ( 1953: 272) m. m. 

8 Beslut 
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 
har lagt fram. 
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Lagtext ur riksskatteverkets promemoria den 23 
april 1990, Förslag till anpassning av uppbördslagen 
och lagen om uppbörd av socialavgifter till 
proposition 1989/90: 74 om ny taxeringslag m. m. 
l Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen ( 1953: 272) 
dels att 70 och 71 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 70 §skall utgå, 
dels att nuvarande 85 och 86 samt 86a-89 §§skall betecknas 95 och 96 

samt 98-101 §§, 
dels att 75, 77 och 84 §§skall ha följande lydelse. 
dels att de nya 95, 96 och 100 §§ samt rubrikerna närmast före 84 och 

95 §§skall ha följande lydelse. 
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser 85-94 §§. 97 § samt 

närmast före 87 och 90 §§nya rubriker av följande lydelse. 

Nui·arande lydelse Föreslagen lydelse 

75 § 

Om arbetsgivare utan skälig an
ll!dning underlåter att göra avdrag 
för preliminär eller kvarstående 
skatt, är han ansvarig för skatt som 
skatteavdraget skulle ha avsett, till 
belopp som svarar mot vad han har 
underlåtit att al'draga. Gäller ar
betsgivarens ansvarighet på grund 
av underlåtenhet att göra avdrag 
för preliminär skatt arbetstagare. 
som ej är känd, skall vad arbetsgi
varen har underlåtit att ai•draga an
ses utgöra 40 procent av den lön på 
vilken skatteavdrag skulle ha gjorts. 

Om en arbetsgivare utan skälig 
anledning underlåter att göra av
drag för preliminär eller kvarståen
de skatt, är han ansvarig för skatt, 
som skatteavdraget skulle ha av
sett. till belopp som svarar mot vad 
han har underlåtit att dra ar. Gäller 
arbetsgivarens ansvarighet på 
grund av underlåtenhet att göra av
drag för preliminär skatt arbetsta
gare. som inte är känd. skall vad 
arbetsgivaren har underlåtit att dra 
al' anses utgöra 40 procent av den 
lön på vilken skatteavdrag skulle ha 
gjorts. 

Fråga om arbetsgivares betalningsskyldighet enligt första stycket skall 
prövas av den skattemyndighet som avses i 44 §andra stycket. 

Åläggs betalningsskyldighct arbetsgivare på grund av underlåtenhet att 
göra avdrag för preliminär skatt. innan slutlig skatt har debiterats för det 
inkomstår under vilket skatteavdraget skulle ha gjorts. skall betalnings
skyldighet för skattebeloppet åläggas också arbetstagaren i samma ordning 
som gäller för restförd skatt. 

Om arbetstagare blir känd först sedan betalningsskyldighet har ålagts 
arbetsgivaren. men före debiteringen av slutlig skatt som avses i tredje 
stycket. skall betalningsskyldighet för skattebeloppet åläggas arbetstaga
ren. Blir arbetstagaren känd senare än som har sagts nu skall beslut 
meddelas om hur stor del av arbetstagarens kvarstående eller tillkomman
de skatt som omfattas av arbetsgivarens betalningsskyldighet. 

Betalningsskyldighet får i fall som avses i tredje eller fjärde stycket 
åläggas arbetstagaren också efter det att slutlig skatt har debiterats, om det 
med fog kan antagas att tillkommande skatt kommer att påföras honom. 
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Nu1·arande lydelse Föreslagen lydelse 

Allvisnillgar till 75 § 
Ell arbetsgirare .far anses ha ha.fi . 

skälig anledning att underlåta skar-
. teal'drag bland annat om .forutsält
nillg for e.fierg(ti enligt 22d § lagen 
(I 984: 668) om uppbörd al' socialal'
g(fier från arbetsgil'are i.jråga om 
arbetsgivararg(lierna .for den ersätt
ning på vilkell skatteardrag skulle 
ha gjorts. 

77 § 

Har arbetsgivare gjort skatteav
drag men har han inte betalat in det 
innehållna beloppet i tid och ord
ning, som föreskrivs i denna lag, får 
beloppet, sedan betalningsskyldig
het för det har ålagts arbetsgivaren 
drivas in hos honom i den ordning 
som gäller för indrivning av skatt. 

Arbetstagaren är fri från betal
ningsansvar för motsvarande skat
tebelopp. 

Arbets!(irare är enligt 52 §första 
stycket beta/ningssk.vldig .for belopp 
som har illnehållit.1· genom skalle
a1•drag. 

liar arbl:'tsgil'are inte rl:'dorisat 
gjorda skalteardrag skall skatte
myndi!(heten i beslut bestämma det 
belopp som hall är bl:'talnillgsskyl
digför. I beslutet skall anges den tid 
inom rilkell beloppet skall betalas. 

Belopp som arbetsgil'are ellligt 
denna p:iraxra.fär betalllingsskyldix 
jOr .far dri1·as in i samma ordnillg 
som !(ällerför skatt. lnnall beloppet 
lämllas.for indrivning skall arbetsgi
varen beredas til(falle all betala be
loppet. 

Arbetstagaren är fri från bctal
ningsansvar .for skattebelopp som 
arb<!lsgil'aren är betalnin!(sskyldig 
för. 

Bl:'sl'ärm. m. Omprövning m. m. 

84 § 

liar slutlig, harståellde eller till
kommallde skatt debiterats medför 
högt lwlopp eller örerskjUlallde pre
limillär skatt tillgodoräknats med 
för lågt belopp ellerfiireligger annall 
.k/aktighet till dell skattskyldige.i· 
nackdel i halls skattsedel, äger dell 
skattnnyrulighet som u(/ärdat skall
sedl!ln vidtaga rättelse. 

Föreligger motsrarande felaktig
lu!t i beslut om arbetsgirares a11.1'l'a
righet för arbetstagares skau, äger 
dell skallemyndighet som meddelat 
beslutet 1•idtaga rättelse. 

I ji-åga om ompr<'frning a1· beslut 
om fastställande a1• a1-g(lisu11derlag 

Skattemyndighetell skall om
pröra ett beslut som .far örerklagas 
ellligt dnma lag i ell fråga som kall 
ha bet_vdelse .for debiteringell ai· 

skatt eller annat ekonomiskt krav 
Fåll det allmällna mot en skattskyl
dig eller ell arbetsgivare, om den 
skattskyldigt' eller arbetsgirarell be
gär det eller om det .tinlls andra 
skäl. All omprörning skall ske när 
dell skattsk.vldige eller arbersgiraren 
örerklaxat bes/lit enlixt dellna lag 
framgår ar 97 §. 

Om något beslut inte fattats får 
bes/lltetfallas genom omprövning. 

Skaltemyndigheten .far a1•stå Fåll 
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Nu1'arande lydelse 

jOr egenavxUier gäller bestämmel
serna i 8 a § laxen (1959: 551) om 
beräkning al' pensionsgrzmdande 
inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om 
allmän .forsäkri ng. 

Beslut om debitering till jO/jd ai· 

taxeringsbeslut skall ompröms på 
begäran al' den skattskyldige. Den 
skattskyldige.i· begäran skall ha 
kommit in till skattemyndigheten 
inom tid som anges i 4 kap. 9 § 
taxerings/agen (1990:00). 

Färeslagen /ydt>lse 

att på eget initiativ ompröva ett be
slut. om ompröl'ningn1 skulle a1'se 
endast ett mindre belopp. 

Bestämmelserna i denna lag om 
tillkommande skatt gäller i tillämp
liga delar beträffande belopp som 
skall bt'talas p. g. a. beslut som avses 
i första st.vcket. 

85 § 

Skattemyndigheten skall snarast 
ejier ett omprö1·ningsbcslut t'nligt 
denna lag eller ett ompröl'rlingsbe
slut eller ett beslut om taxeringsåt
gärder enligt taxerings/agl!n 
(1990:00) eller allmänjorra/tnings
domstols beslut enligt denna lag 
göra den ändring i debiteringl!n al' 
skatt som föranleds al' beslutet. 

86 § 

Om en fråga som a1·ses i 84 .~ har 
a1giorts al' allmän fdrmlningsdom
sto/, }dr skattem_vndigheten inte om
pnfrafrågan. 

Ompräming på begäran al' den 
skattskyldige eller arbetsgil'arl! 

87 § 

Vill den skattskyldige eller arbets
gil'aren begära ompröl'l1ing av ett 
bl!s!ut, skall han gära detta skr(!i
ligt. Bl!gäran skall ha kommit in till 
skattl!fnyndigheten Sl!tzast femte 
året e,fia utgången ar det kalendl!r
år under rilket uppbörd1·årl!t har 
gått lit. 

0111 den skal/skyldige ella arbets
gi mren gör sannolikt att han inte 
inom t1'å mänaderföre utgången ar 
drn tid som anges i förs/a styckl!t 
fdtt kännedom om ett beslut l!n!igt 
denna lag som är till hans nackdel 
eller skattsl!del l!ller annan handling 
med uppg!fi om rad han ålagts att 
betala. _tar han ändå bl!gära om
pröl'lling. Begäran skall ha kommit 
in inom två månader från den dag 
han.fick sådan kännl!dom. 
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Nurarande lydelse Föreslagen l_vdclse 

Har den skausky/dige eller ar
betsgiraren inom den tid som anges 
i försw eller andra stycket gel/ in 
.1·kriri!11·en med begäran om omprör
ning till en annan skauemrndighel 
än den som .få/lat heslutet i:llcr till 
en allmän Ji)n·altningsdomstol . .får 
ärendet ända pröras. Skrire/sen 
skall då omedelbart örersändas till 
den skatlemyndighl'I som falla/ be
slutet. 

88 § 

Om en begäran om omprärning 
illle är egenhändigt undertt:eknad 
ar den som begär omprörningen el
ler hans ombud . .får skattemyndig
heten u(!urda föreläggande om att 
undertecknandt: skall ske med på
följd all omprörning annars inte 
görs. 

89 § 

Trots bestämmelsen i 86 §.far rn 
frdga som har a1gjorts ar länsrätl 
eller kammarrä/I genom hes/I// som 
runnit laga kra.fi omprifras, om be
sllllet arrikcr ./i-ån rällstillämpning
en i e/l regaingsrä/lsargörande som 
har meddela1s dän'.fier. 

Omprärning pa i11i1ia1ir ar ska11c-
111yndighe1en 

90 § 
Omprifrar skattemyndigheten 

.1jäfrma111 e/l beslut enlig! denna 
lag. _far omprörningsheslw som är 
till den skallsky/diges eller arbl'/sgi
rarens .fi"irdel meddela.; senast .f('mte 
ilrel <'.fier utgången ai· dl'/ kalender
år under rilket uppbörd1dret har 
gdtt 111. 

91 ~ 

El/ omprörningsheslut som är till 
nackdel .flir drn .1kausky/dige eller 
arbet.\giraren .far. wom i .fåll som 
ar.1·<'.1· i 93 § meddelas senast året 
<'.fia ulgangen ar del kalenderar w1-

der rilkel uppbördsåret har gåll 111. 
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Nul'arandc lydelse 

6 Riksdagen 1990/91. 1 sam/. Nr46 

Föreslagen l_rdelsl' 

Ska11emy11dighl'tl'll Jar meddela 
etl 0111prörningsbesl111 som är lill 
nackdel .for den ska1t.1kyldige eller 
arlwtsgiraren (!icr 111gången ar tid 
som anges i 91 § 1m1kr tk .f(jruisäll
ningar och pa de1 säll som anges i 
93 och 94 §§ (e.fie111riiming). 

E:fierprömi ng.far ske 
I. om slutlig. krarstäe11de eller 

tillkommande skall bliril obehö
rigen u1eslwen .fi'ån debi1eri11g eller 
på.förd tillför ringa belopp eller om 
skall har reslilllerats med för hö,~1 
belopp eller om mvtsrarande .fdak
tighet .finns i beslut om arbe1sgira
res am"l'ar/dr arbl'tslagares skall. 

2. om en arbelsgirare har gjor/ 
al'drag .fi'ir preliminär eller krarslå
ende skatt llH'n inte belalat in det 
innehållna hl'loppel. 

3. om en arhclsgirare har undt'r
lå1i1 all göra al'drag fiir preliminär 
eller krarslående skall. 

t:tier{Jl'Öl'ni ng enligt första styrkt't 
3Jar ske endas/ om den al'ser belopp 
a1· någon betydelse. L:fierpröming 
får in le ske om arbe1sgil'arcn.far an
ses ha ha.ti skälig anledning all un
dcrldta skaltcardrag eller om skat-
1e111yndighe1en titiigarl:' falla/ bcs/111 
om t:fierpröming arscende samma 
fråga. 

EJierpröl'lling.far ske 
I. i .fåll som al'.ses i 93 .~· .fårsta 

.1·1yckc1 I .. 1enast .fjärde året t'.fier det 
uppbörd1·år. under ri/kel skallen 
rälleligen skulle ha dcbi1erats eller 
./"l:'lak1ig1 res1i111erades. 

2. i .fall som ai·ses i 93 § _f(irsta 
s1ycke1 2 eller 3, i.fi-åga om welimi
när skall senas/ sjunde årcl eller i 
./i-åga om krarståendt' skall. Ji'mte 
årt'/ l'.fier lllgången ar del kalender
år dd skatteal'draget gjordes eller 
skulle ha gjor/s. 

Ilar skal/skyldig bcl'ilja1.1· an
slånd med lw1alning ar skall i ar
rak/an på kammarrälts eller rcge-
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Nuvarande f.vde/se Föres/agen lydelse 

ringsrättens bes/111 med anledning 
m· ö1·erk/aga11de, jar i.fåll som ai·ses 
i 93 §första stycket 3 e.fierprörning 
ske inom en tid ar ytterligare högst 
två år, räknat från utgången ar det 
kalenderår, då domstolens lwslut 
meddelades. 

Bf'srär m. 111. Örerk/agande 111. 111. 

95 § 
1 mom. Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos 

länsrätten av skattskyldig, arbetsgivare och riksskatteverkct, om inte annat 
följer av andra stycket. I fråga om beslut om fastställande av avgiftsunder
lag för egenavgifter gäller vad·som föreskrivs i 11-13 §§lagen (1959: 551) 
om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring. 

Beslut om revision enligt 78 § 1 mom. och beslut varigenom vite har 
förelagts får inte överklagas. Inte heller beslut enligt 55 § 1 mom. första 
stycket och 55 § 2 mom. andra stycket samt beslut rörande framställning 
om försättande i konkurs. ackordsförslag och avskrivning av skatt får 
överklagas. 

Överklagande av den skactskyldi
ge eller arbetsgivare skall vara 
skriftligt och ha kommit in inom 
två månader från den dag klagan
den fick del av beslutet. Vid över
klagande av beslut om debitering 
till följd av taxeringsbeslut gäller 
bestämmelserna i 6 kap. 3 § taxe
ringslagen ( 1990: 00). 

Överklagande av den skattskyldi
ge eller arbetsgivare skall vara 
skriftligt och ha kommit in senast 
femte året e.fier utgången ar det ka
lenderår under ri/kl:'t uppbördsårl:'l 
har gatt ut. Om dl:'t örl:'rk/agade be
slutet har meddelats e.fier dn1 30 
juni.femte året e.fier utgången ar det 
kalenderår under ri/ket uppbörds
året har gatt 111 och klaganden har 
.fatt del av bes/litet e.fier utgången ar 
oktober samma år . .får överklagande 
komma in inom två månader från 
den dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

Örerklagandl:' a1· bes/111 om preli
minär taxering, sättet f("ir uttagande 
m• preliminär skatt. debitering eller 
jämkning m• sådan skall, rerkstäl
/ande m· skalll:'a1·drag och anstånd 
enligt 48 §med inbetalning av skall 
skall dock ha kommit in inom trå 
månader .fi"ån den dag klaganden 
.tick del ar bl:'.siutet. Vid överklagan
de av beslut om debitering till följd 
av taxeringsbeslut gäller bestäm
melserna i 6 kap. 3 § taxeringslagen 
(1990:00). 

Den skattskyldige och arbetsgil'a
ren .får ö11l:'rklaga ell bes/lit n1/igt 
denna lag ären om det inte gåll ho-
nom emot. 
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Nurara11de lydelse 

Överklagande av riksskattever
ket skall vara skriftligt och ha kom
mit in inom två månader från den 
dag beslutet meddelades. 

Föreslagen lydelse 

Överklagande av riksskattever
ket skall vara skriftligt och ha kom
mit in inom tid~ti'ist som enligt 90 
och 91 §§ gälll!r Nr beslut om 0111-
priirni11g på i11itiatir ar skattemyn-
dighl!t eller t:fier säda11 tid me11 
inom två månader från den dag då 
di't öraklagack lwslutet meddela
des. Öl'<'l'klagandi' e11ligt.fiärdi' S/.l'C

lw skall dock ha kommit i11 inom 
trå månader .fi'å11 dl!n dag då det 
örerklagadi' beslutet mi'ddeladi's. 

Öraklagas l!/t omprörningsbi'slut 
som a\'Ser t:fii!rprärning och yrkas 
ändring till den skattskyldige.i· eller 
arbetsgirare11s 11ackdd skall örer
klagandet ha kommit in i11om trå 
månader ./fån den Jag då besllllet 
meddelades. 

Riksskatteverket får hos länsrätten yrka att arbetsgivare åläggs ansvarig
het för arbetstagares skatt. 

96 ~ 

Bestämme/sa11a i 6 kap. 5 - 7 .~J 
taxerinxslagen ( 1990:00) gäller när 
e11 skattskyldig eller en arbetsgirarc 
ii1 erklagat skattemyndighete~s be
slut. 

Om den skattskyldige eller arbets
girarcn iii'erklagat .l'kallemyndighc
te11s beslut skall my11dighl!te11 prörn 
om ärerklagandet har kommit in i 
rätt tid. I !ar ö1·erklaga11det kommit 
i11Ji)r se11t. skall myndigheten arrisa 
det, 0111 inte annat jO/jer al' andra 
eller tredje stycket. 

Örak/agandet skall illle arrisas. 
om .fÖrseni11grn beror pil all skatte
myndighete11 har lämnat dl!n kla
ga11de l'll .felaktig undl!rrättdse 0111 

hur man örerklagar. 
Örerklagandl!i skall inte hel!l!r 

arrisas. om del inom örerklagande-
1idrn kommil in 1i// en annan ska1-
1emyndighet ä11 dl!ll som fatta! be
sllllet eller till c11 allmän ,törralt
ni11gsdoms10/. Ö1·erklagande1 skall 
da omedelbart örcr.1ända.1· 1i// den 
skattl!my11dighc1 som Ji111at beslllll!t 
med uppg(ti 0111 den dag då hand
lingen kom in till 111y11dighc1cn l!l!cr 
domstole11. 

Om de11 skal/skyldige eller arbe1s
girare11 örerklagat skallemrruliglw
tens beslut skall my11dighe1e11 s1w
ras1 ompröra dl!t örerklagade heslu-
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1e1. Della gäller dock inte om Öl'er
klagande1 skall avrisas enligt 96 § 
eller hinder mol ompröl'llingjorelig
ger enligt 86 §. 

Ett ö1·erklagande JOrfaller om 
skattemyndigheten ändrar beslutet 
så som den klagande begär. 

Om skattemyndigheien ändrar 
beslutet på annat sätt än den kla
gande begär, skall Öl'erklagandet 
anses omfatta det nya beslutet. 
Finns del skälJOr det, .far myndighe
ten lämna den klagande til(fCille att 
återkalla överklagandet. 

Om överklagandet inte avvisas 
enligt 96 § eller .f(jrfaller enligt and
ra stycket, skall skattemyndigheten 
örerlämna överklagandet. sitt om
prifrningsbeslut och övriga hand
lingar i ärendet till länsrällen. Om 
det finns särskilda skäl får ö1·erkla
gandet överlämnas till länsrätten 
utan .fOregående prövning. 

100 § 

Besvär ö1w beslut enligt denna 
lag eller Öl'er taxering inverkar icke 
på skyldigheten att erlägga den 
skatt, som bes»ären rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
icke vunnit laga kraft. Motsvarande 
gäller vid verkställighet enligt ut
sökningsbalken. 

Ett ö1·erklagande av ett beslut en
ligt denna lag eller ar ett beslut om 
taxering inverkar inte på skyldighe
ten att betala den skatt, som över
klagandet rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
inte vunnit laga kraft. Motsvarande 
gäller vid verkställighet enligt ut
sökningsbalken. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Därvid tillämpas vad som 
sägs i punkt I 0 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1990: 000) om 
ändring i uppbördslagen. De äldre bestämmelserna i 84 §och 85 § 1 mom. 
första stycket tillämpas också på beslut som meddelats efter utgången av år 
1990 om det avser 1990 och tidigare års taxeringar. 

De upphävda bestämmelserna i 70 §skall fortfarande tillämpas på ären
den avseende 1990 och tidigare års taxeringar. 

Vad som i de äldre bestämmelserna sägs om länsskattemyndighet och 
lokal skattemyndighet skall från och med den 1 januari 1991 gälla skatte
myndighet. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 

dels att 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 30, 51 och 55 §§skall upphöra att 
gälla, 

dels att i 6. 17, 18, 22 a, 24, 33 och 46 §§orden "den lokala skattemyn
digheten" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i 
motsvarande form, 

dels att i 9 och 23 §§ordet "länsskattemyndighet"' i olika böjningsformer 
skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form, 

di!ls att nuvarande 54 §skall betecknas 30 §, 
dels att 2, 3, 7, 10, 17, 21. 22 d, 26. 27. 28, 29, nya 30, 31, 32, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 44, 45, 46. 47, 50 och 52-55 §§samt rubrikerna närmast före 
30, 39 a och 50 §§ skall ha följande lydelse, 

dels att det skall införas nya paragrafer, 49 a-k och 50 a-c§, av 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

I denna lag förstås med 
lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3 - 5 §§ lagen 

( 1981: 691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas; 
uppbördsdeklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 § I 

mom. uppbörd slagen ( 1953: 272); 
månadsavgiji: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §; 
utg({tsår: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas; 
årsavgUi: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret; 

årsuppg(li: En arbetsgivare.~ upp-
g(li om den lön på vilken årsarg!ft 
skal! beräknas; -

redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser lön för vilken sjömansskatt 
skall betalas; 

rl!stitutionsränta: ränta enligt 24 §; 

anståndsränta: ränta enligt 54 §. anståndsränta: ränta enligt 30 §. 

Länsskattemyndighetens beslut 
rnligt denna lag meddelas av den 
länsskattemyndighet till rilken upp
bördsdeklarationen skall lämnas, 
om inte annatjoljer av 32 §. 

Den lokala skattemyndighetens 
beslut enligt denna lag meddelas av 
den lokala skattemyndighet hos vil
ken arbetsgivaren är registrerad för 
inbetalning och redovisning av ar
betstagares skatt. Är arbetsgivaren 
inte registrerad, meddelas beslut av 
den lokala skattemyndigheten i det 

3§ 

Beslut enligt denna lag meddelas 
av den skattemyndighet hos vilken 
arbetsgivaren är registrerad för in
betalning och redovisning av ar
betstagares skatt, om inte annat 
joljer av 32 §. Är arbetsgivaren inte 
registrerad meddelas beslut av skat
temyndigheten i det län där arbets-
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Nu1·arande l_vdelse 

fögderi där arbetsgivaren är bosatt. 
Saknar en arbetsgivare, som är bo
satt utomlands eller är utländsk ju
ridisk person, fast driftställe här i 
riket, meddelas beslutet av den lo
kala skattemyndigheten i Stock
holms.fogderi. 

Vad som i andra stycket sägs om 
arbetsgivare skall i fråga om beslut 
enligt 22 a §gälla uppdragsgivaren. 

Länsskattemyndigheten kan om 
särskilda skäl föreligger medge att 
arbetsgivare redovisar och betalar 
månadsavgift inom viss tid efter 
den dag då avgiften annars skall be
talas. 

/.änsskattemyndigheten i Stock
holms län kan om särskilda skäl fö
religger medge att sådan arbetsgiva
re som avses i 3 §andra stycket sis
ta meningen redovisar och betalar 
arbetsgivaravgifter i annan ordning 
än som föreskrivs i denna lag. 

Den lokala skallemyndigheten 
ska/lfas1.välla månadsavgUien och i 
jOrekommande fall ålägga bl'lal
ningsskyldighet för arbetsgil'aren 
om denne har 

/. underlåtit al/ lämna redo1•is
ning enligt 4 §; 

7§ 

Föreslagen lydelse 

givaren är bosatt. Saknar en arbets
givare, som är bosatt utomlands el
ler är utländsk juridisk person, fast 
driftställe här i riket, meddelas be
slutet av skattemyndigheten 
Stockholms län. 

Vad som i första stycket sägs om 
arbetsgivare skall i fråga om beslut 
enligt 22 a §gälla uppdragsgivaren. 

Skallemyndigheten kan om sär
skilda skäl föreligger medge att ar
betsgivare redovisar och betalar 
månadsavgift inom viss tid efter 
den dag då avgiften annars skall be
talas. 

Skallemyndigheten i Stockholms 
län kan om särskilda skäl föreligger 
medge att sådan arbetsgivare som 
avses i 3 § jOrsta stycket sista me
ningen redovisar och betalar ar
betsgivaravgifter i annan ordning 
än som föreskrivs i denna lag. 

Fastställe/.1·e a1• månadsargUi m. m. 

10 * 
Har arbelsgiraren lämnat dekla-

ration enligt 4 och 9 .H eller inom 
den tid som anges i beslut enligt 7 § 
anses jå.1·tställe/sebeslut ha medde
lat.i· i enlighet med deklarationen. 

Om deklaration inte har kommit . 
in till skal/emyndigheten inom den 
tid som anges i första stycket anses 
månad1·a1·g(fien genom faststäl/else
beslutel ha bestämts till noll kronor. 

Kommer dl'klarationen in till 
skallemyndigheten 1•id en senare 
tidpunkt än som anges i första styc
ket anses fåstställe/sebeslut ha med
delats i enlighet med deklarationen 
om inte el/ omprömingsbeslut har 
meddela1s dessförinnan. 

Skallemyndigheten skall medde
la beslut omfas1s1älMse a1· månads
argUi när detta föranled.i· av dom i 
mål om månadsal'g(f/. 

När skallemyndighl'len beslutar 
om månadsarg(ft enligt fjärde styc-
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Nul'arandl! (vddse 

2. lämna/ oriktig uppgift och ma
nad1argifirn på grund därar blirit 
.ti'ir lax: eller 

3. redol'ism .!Ur hög må11adwrgifi 
och beslut om resti/lltion eller ar
kortning skall ml!ddelas. 

kel eller meddelar besllll 0111 0111-
prörning al' 111dnad1·argifi skall i be
slu1e1 anges den tid inom rilken ar
betsgil'aren skall betala del belopp 
.for l'ilket betalningsskyldighc1 .före
ligger. Be/oppe! .far cfier lllgången 
al' denna lid omedelbar/ driras in. 

Betalningsskyldighet skall åläg- Arbl!lsgiraren är enlig! 9 § be1a/-
gas arbe1.1girarl!n .fiJr arg!fishe/opp ningssky/dig .för den månad.1·a1gifi 
som har redorisats i uppbördl't/ek/a- som enligt 41 § skall rcdorisas på 
ration men inte betalats. Belopp .for uppbörd1·deklaratio11. Sedan arbl!ts
ri/ke1 /Je1a/ningssky/dighet ålagts girnrcn bl!re11.1· ti/(fälle all betala be-
far omedelbar/ drira.1· in. loppet _tår det omedelbar/ dril'as in. 

Kan på grund av brister i arbetsgivarens uppgifter. bokföring eller an
teckningar om utgiven lön underlaget för den månadsavgift som skall 
fastställas inte beräknas tillförlitligt, skall det uppskattas av skattemyndig
heten efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn till föreliggande 
omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning. 

Om arbetsxirarn1 saknat skälig Beslut enligt denna paragraf får 
a11/ed11ing anta att uppg!fi som ha11 inte meddelas om årsavgift har fast-
har lämnat om rärde ar natura/ar- ställts. 
mån har rnrit oriktig.fdr den lokala 
skauemrndigheten inte på grnnd al' 
det .fdaktiga l'ärdet .fastställa häjd 
månad1·a1gifi. Lokala skattemyn-
digheten behörl!r illle heller bes/lila 
om räuelse när den oriktixa uppg(!:_ 
ten arseendl! na/Ura.formånen gäller 
ett mindre belopp och räuelse inte 
yrkas al' arbet.1gil'aren. 

Månadsal'gifi .fdr fasts1ällas äm1 
i _fall da al'g(fi fiir samma månad 
tidigare jastställis. Beslut enligt 
denna paragraf får inte meddelas 
om årsavgift har fastställts. 

11 ~ 
Den lokala ska11emyndigheten 

.far anmana en arbe1sgirnre all 
inom den tid som angells i anma
ningen lämna årsuppgifi. 

Anmaning enligt den11a paragraf 
Jdr ock.\·a utfärdas a1· riksskatte1•er
ket eller länsskattemyndigheten. 
I far uppbördsdl'klaration lämnats 
under särskilt redo1·isningsnummer 
skall årsuppgifi lämnas under sam
ma nummer. 
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12 * 
I arsuppg(firn skall anges 
I. arbetsgirarens namn och post

adress. personnummer. organisa
tio11.1·n111nma eller särskilda re
dol'isningsnummer enligt 53 § i 
mom. uppbörds/agen (1953:272): 

2. wull'r utg(fisdret utgil"l'n /iin, 
dock inräknat Jet belopp som al'ses i 
punkt 3: 

3. dt:'n lön på l'i/ket al'drag har 
gjorts enligt 6 §: 

4. cil'n lön på l'i/ken årsal'g(lien 
beräknas. 

Arsuppg(!i skall arge.1· på heder 
och .1-aim'l'tl' på blankett enligt fast
ställt .färm ulär. 

13 * 
A r/ider arbl'tsgimren, skall .for 

det lllg(fisår då död.1fallet inträ.ffade 
årsuppg(!ien al'se både ar den al'lid-
11e och ar dödsboet utgirna lö11er. 

En arhl'tsgimre som lämnat <?lid/
ständig årsuppg(fi får anmanas att 
komp/l'ttera den. 

15 * 

Efil'r anmaning är arbet.1girare 
och arbl'tstagare sk_r/Jiga att inom 
dl'f1 tid som har a11getts i anmaning
en meddela dl' upplysningar som be
hörs.fi]r kontroll al' arg(fissky/Jighe
len. 

Arbl'tsgil'aren och arbetstagafl:n 
skall efil'r anmaning också .forl!te 
alla handlingar som behörsför kon
troll ar aig(lisskrldighl'tl'n såsom 
kontrakt, kontol//drag, räkning eller 
kritto. 

Anmaning enl(i:t denna paragraf 
får u!fardas ai• riksskattl'1wket. 
länsskattemyndighetl!n eller d1'11 lo
kala skattl'lll)lndight:ten. 

Bt:stämmelserna i 54 .9 3 mom. 
andra stycket och trl'dje strcket fOrs
ta ml!l1ingen uppbiirdslagen 
(1953: 2 7 2) om uppbiirdsdl'klara
tion skall tillämpas på årsuppg!fi. 

Om arbl!tsgi1-arl' eller arbetstaga
re illle hörsammar l'n anma11ing l'n-

16 § 
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ligt 15 § första eller andra stycket 
får vite föreläggas. Om en arbetsgi
vare inte hörsammar en anmaning 
enligt 11 § .filr den anmanande 
myndigheten 1·id rite anmana den
ne att inkomma med årsuppg~ft 
inom 1•is.1· tid. Bestämmelserna i 
83 § uppbörds/agen (195 3: 2 7 2) om 
l'ite gäller därvid i tillämpliga delar. 

Fastställelse av årsavgift m. m. 

17 § 

Den lokala skauemyndigheten 
skall efier den 1 mars året efier ut
g(fisåret fastställa årsavg(tien för ar
betsgivaren 

1. om en arbetsgivare i årsuppg(ti 
eller annat meddelande har lämnat 
sådan uppg(ti om lön att årsarg(tien 
uppgår till större belopp än summan 
a1· vad arbetsgi1•aren har betalat och 
ålagts betala.for utg(tisåret; 

2. om årsa1-g(fien blivit för låg på 
grund al' att arbetsgivaren har läm
nat oriktig uppgUi eller underlåtit 
att lämna föreskriven uppg(fi; 

3. om en arbetsgivare ,vrkat att en 
inte tidigare .fastställd årsal'g(ti 
skall bestämmas till lägre belopp än 
som JO/jer ar uppgUierna i upp
bördsdeklaration; 

4. om besllll om restitution eller 
al'kortning skall meddelas; 

5. om .fåll föreligger som arses i 
19 §;eller 

6. om den lokala skattem}1ndighe
ten .finner att en arbetstagares kost
nader hör beräknas till lägre belopp 
än som/o/jt ai· beslut enligt 6 § tred
je stycket och årsal'g(/ien inte tidiga
re jåstställts. 

Fas/ställe/se enligt j(jrsta stycket 
1. 2, 4 och 5 jilr ske även i fåll då 
årsa1glfi tidigare fastställts. Fast
ställelse enligt./Orsta stycket 1. 2 och 
4 - 6 jilr underlåtas om beloppet att 
åter.fil eller som återstår all betala 
understiger 100 kronor. 

Fastställelse enligtjorsta stycket 3 
_!dr al'se endast ai•gijishe/opp som 

Skallem,vndigheten kan e,/ier den 
1 mars året e,fter utgijisåret i stället 
jOr beslut enligt JO§ om månadsal'
g(ti meddela beslut om fåstställelse 
ar årsavgUi för arbetsgivaren om 

1. månadsavgiji omprö1•as enligt 
49 a-k §§eller 50 c §, 

2. när detta föranled.i· av dom i 
mål om årsa1g(fi. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

inte tidigare .fastställts. Yrkandet 
skall ha kommit in till den lokala 
skattemyndigheten före utgången a1· 
andra året e.tier utgUisiiret. 

Om arbetsgivaren saknat skälig anledning anta att uppgift som han har 
lämnat om värde av naturaförmån har varit oriktig får den lokala skatte
myndigheten inte på grund av det felaktiga värdet fastställa höjd årsavgift. 

Uppgår de arbetsgirnral'g(fier När skallemyndigheten beslutar 
som återstår all betala till minst 100 om årsargUi enligt .filrsta stycket el
kronor. skall arbetsgil'arrn åläggas ler meddelar beslut om ompröl'lling 
betalningssk_vldighet for dem. Öre- al' år.1m•g(li skall i beslutet anges 
tal som uppkommer rid beräkning- den tid inom ri/krn arbetsgil'aren 
en bor(!aller. Etl belopp för rilket skall betala det belopp .fi5r 1·ilket be-
betalningsskyldighl'l ålagts får ome- talningsskyldighet .f(jreligger. Belop-
delbart dril'as in. pet .far l'.fier utgången al' denna tid 

omedelbart driras in. 

F astställelse enligt denna para
graf får underlåtas om fastställelse 
av månadsavgift meddelas enligt 

10 *· 
19 * 

Har årsa1g(lien blivit oriktig på 
grund al' .felräkning . .fe/skrivning el
ler annat uppenbart förbiseende. 
skall den lokala ska11c111yndigheten 
rätla .fi!/aktighetrn. om inte denna 
är au anse som ringa. X11dri11g skall 
också l'idtas 

1. om el/ belopp som har inräk
nats i al'g(fisunder/aget har ansel/s 
utgöra inkomst ar annat jorrärrsar
bete l'id beräkningen al' pensions
grundande inkomst elll!r 

2. om elf belopp som inte har in
räknats i arg(lisunder/aget har an
sel/s utgöra inkomst ar anställning 
l'id baäkningen a1· pensionsgrun
dande inkomst. 

Den lokala skallemyndigheten 
.får medge anstånd med betalningen 
ar elt arg(fisbe/opp som kan kom
ma all säl/as ned genom rätlelse el
ler ändring enligt första stycket. 

20 * 
Den lokala skattemyndigheten 

.far ålägga en arbetsgil'are betal
ningsskyldighet JiJr el/ utg(lisårs al'
gUier inom .1ju år e.tier utg(fisårets 
utgäng. Har en arbetsgivare al'lidit 
får betalningssky/dighet dock inte 
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åläggas dödsboet enligt 22 §om inte 
fi-ågan prövats inom tl'å år t'.fia ut
giingen ar det kale11derår under l'il
ket bouppteckni11g blil'it ingive11 för 
regis1reri11g. 

Ilar arbetsgivaren, på sätt anges i 
14 § a11dra st.vcket skattebrous/agen 
(/ 9 71: 69), delgetts u11derrä1telse 
om missta11ke om brott som arser 
arbetsgil'aral'g({iema eller har åtal 
räckts mot honom för sådant brolt . 
.får den lokala skattemyndigheten 
ålägga betalningssk.vldighet JiJr det 
utg(tisar som hro1tet al'ser även e.fier 
utgången av i första stycket angfl>en 
tid. Detsamma gäller om tide11 för 
att ådöma arbetsgi1•aren påfö/jd./Or 
sådaflt brou harfor!ängts genom be
slut enligt 14 a § skattebrow/agen. 

Den lokala ska11emyndigheten 
j(ir också ålägga betalningsskyldig
het e.tier lltgdngen al' i .forsta stycket 
a11gil'en tid när sådan skyldighet 
skall åläggas på grund av åtgärd 
som a1·.1·es i 12 § skattebrouslagen. 

Betalningsskyldighet enligt andra 
stycket.far inte åläg1tas e.fier utgå11g
en av kalenderåret e.tier det då nå
s:on a1• de där angima åtgärderna 
.f{jrst l'idtogs. Beta/11ingsskyldighet 
l'nligt tredje stycket .far inte åläggas 
e.fier utgången a1· kalenderåret e.fier 
det då åtgärd som a1·ses i 12 § skat
tebro11s/agen l'idtogs. Ilar arbetsgi
l'Qren arlidit skall dock fråga om 
beta/ningsskyldighet för dödsboet 
prövas inom sex månader.från död1·
fallet. 

El/ beslut om betalningsskyldig
het som meddelas enligt andra styc
ket skall undanröjas a1· den lokala 
skat1em}'ndighetl.'11, om åtal inte 
1•äcks på grundval av den .förunder
sökning som .foran/el/ zmderräuel
sen om brottsmisstanke eller beslu
tet om tid~forlängning eller, om åtal 
har väckts. åtalet inte bUalls till nå
gon del. Vad som har sagts 11u gäller 
dock inte om arbetsgil'aren är fri 
från ansl'Qr med stöd a1· 12 § skat
tebrotts/agen. 

Andra -.femte st}'ckena skall ock
så tillämpas om brollet arser en ju-
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ridisk persons arbetsgivarai·gijier 
och åtgärd som a1•ses i andra stycket 
har l'idtagits mot den som har.före
trätt den juridiska personen eller om 
företrädaren är fri från ansmr för 
sådant brott med städ av 12 § skat
tebrotts/agen. 

21 § 

Den som i egenskap av företräda
re för en arbetsgivare, som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i rätt tid 
och ordning är tillsammans med ar
betsgivaren betalningsskyldig för 
beloppet samt den restavgift och 
tilläggsavgift som belöper på detta. 
Betalningsskyldigheten får jämkas 
eller efterges om det föreligger sär
skilda skäl. 

Den som i egenskap av företräda
re för en arbetsgivare, som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i den ord
ning och inom den tid som anges i 
9 §är tillsammans med arbetsgiva
ren betalningsskyldig för beloppet 
samt den restavgift och tilläggsav
gift som belöper på detta. Betal
ningsskyldigheten får jämkas eller 
efterges om det föreligger särskilda 
skäl. 

22 § 
Har en arbetsgil'are al'/idit och 

skall betalningsskyldighet åläggas 
för arbetsgil'aral'g(fien som belöper 
på tid före dödsfallet, skall betal
ningsskJ1fdigheten åläggas dödsbo
et. 

22 d § 
En arbetsgivares skyldighet att betala arbetsgivaravgifter som belöper på 

en av honom utgiven ersättning får helt efterges. om han 
1. inte insåg att han var arbetsgivare åt den som utförde det arbete för 

vilket han utgett ersättningen och 
2. med hänsyn till föreliggande omständigheter måste anses ha saknat 

anledning räkna med att han var arbetsgivare. 
Var den. med vilken arbetsgivaren har avtalat om arbetets utförande, 

när avtalet ingicks registrerad i det centrala skatteregistret för betalning av 
preliminär A-skatt, får eftergift medges endast om särskilda skäl föreligger. 

Om det finns förutsättningar enligt denna paragraf får eftergift medges, 
även om det inte har yrkats. 

Fråga om eftergift prövas av den Fråga om eftergift prövas av 
lokala skattemyndigheten eller, i skattemyndigheten. 
besvärsmål om skyldighet att betala 
arbetsgfrarai•gijier, av besi•ärs-
instansen. 
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26 § 

Länsskallemyndigheten skall 
övervaka att arbetsgivare fullgör 
sina skyldigheter enligt denna lag. 

Det åligger lokal skattemyndighet 
att biträda länsskattemyndigheten 
vid övervakningen. 

Skattem.vndigheten skall överva
ka att arbetsgivare fullgör sina skyl
digheter enligt denna lag. 

27 § 

För kontroll av att en arbetsgiva
re har fullgjort sin uppgiftsskyldig
het får riksskatteverket, länsskatte
myndigheten eller den lokala skat
temyndigheten besluta om revision 
hos arbetsgivaren. Därvid gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i 
56 och 58 §~' taxeringslagen (1956: 
623) om taxeringsrevision. 

För kontroll av att en arbetsgiva
re har fullgjort sin uppgiftsskyldig
het får riksskatteverket eller skatte
myndigheten besluta om revision 
hos arbetsgivaren. Därvid gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i 
3 kap. 8 -14 §~· taxeringslagen 
( 1990: 00) om taxeringsrevision. 

28 § 

Har arbetsgivaravgifter inte beta
lats i den tid och ordning som är 
föreskriven i denna lag för betal
ning av sådan avgift eller som har 
bestämts enligt 7 §, 19 §andra styc
ket eller 54 §, utgår restavgift och 
tilläggsavgift enligt 58 § I mom. 
uppbördslagen (1953: 272). Därvid 
skall bestämmelserna i 58 § 2 mom. 
första stycket samma lag tillämpas. 

Har arbetsgivaravgifter inte beta
lats i den tid och ordning som är 
föreskriven i denna lag för betal
ning av sådan avgift eller som har 
bestämts enligt 7 eller 30 §§, utgår 
restavgift och tilläggsavgift enligt 
58 § I mom. uppbördslagen 
( 1953: 272). Därvid skall bestäm
melserna i 58 § 2 mom. första styc
ket samma lag tillämpas. 

Uppbördslagens bestämmelser om indrivning, avkortning, avskrivning 
och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas i fråga om belopp på 
vilket denna lag är tillämpligt. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får 
äga rum. 

29 § 

Bestämmelserna i 50 § I mom. 
taxeringslagen ( 1956:623) gäller i 
tillämpliga delar i fråga om uppgif
ter i uppbördsdeklarationer och 
andra handlingar, som har avläm
nats eller tillhandahållits enligt be
stämmelserna i denna lag eller upp
rättats eller för granskning omhän
dertagits av en myndighet vid av
giftskontroll. 

Bestämmelserna i 3 kap. 17 § 
första stycket taxeringslagen 
( 1990:00) gäller i tillämpliga delar i 
fråga om uppgifter i uppbördsdek
larationer och andra handlingar, 
som har avlämnats eller tillhanda
hållits enligt bestämmelserna i den
na lag eller upprättats eller för 
granskning omhändertagits av en 
myndighet vid avgiftskontroll. 

Uppgifter som avses i första stycket får tillhandahållas myndigheter i 
främmande stater med vilka Sverige har träffat överenskommelse om 
handräckning i ärenden om avgift enligt system för social trygghet. 
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Allmänt ombud 
54.~' 

Har en arbetsgirare hos allmän 
.fi'irraltning.wlomstol ifrerklagat ett 
beslut om betalning.1.1kyldighet en
ligt denna lag.tär län.1.1kattemyndig
hetrn om det .finns synnerliga skäl 
medge anstånd helt eller de/ris med 
betalningen. Anstånd/ar bl'l'ilias all 
gälla längst intill dess tre månader 
.forflutit Fån dagen .för .fi'irraltnings
domstolens al'giirande i saken. Det
samma gäller om ett beslut angå
ende redararg(fi har örerk/agat.1 hos 
.1jii111an.1·ska11rnämnde11 eller all
män .fi'irralt ni ngsdomstol. J_ä11.1-
.1ka11emr11dighete11 .tär som ril/kor 
Jiir amtiind .fdreskrira all säkerhet 
skall ställas. 

Den som .fall a11stånd skall betala 
ränta (anstånds ränta) för den 
del av avgiftsbeloppet för vilken be
talningsskyldighet kvarstår vid an
ståndstidens utgång. Anståndsränta 
beräknas för visst kalenderår efter 
en räntesats som med tre procent
enheter överstiger det av riksban
ken fastställda diskonto som gällde 
vid utgången av det föregående 
året. 

Anståndsränta utgår fran och 
med månaden etier den, då avgif
ten skulle ha erlagts om anstånd 
inte hade medgirits. till och med 
den månad. då anståndstiden gått 
till ända. Anståndsränta som 
understiger 50 kronor skall dock 
inte påföras. Öretal som uppkom
mer vid ränteberäkningen bortfal
ler. 

Set/1111 den lokala sk1111emyndig
heten ålagt arhetsgiraren betal-

Föreslagen l_l'delse 

Anstand med betalning 
30f 

Har ett beslut om fmtställe/se 
örerklagats eller kan a11nars hetal-
11ingsskyldighete11 antas komma all 
säuas ned .far skauemyndigheten 
medge anstånd med betalningen. 
Därl'id gälla bestämmelserna i 49 § 
I. 2 och 3 1110111. uppbörds/agen 
( 1953: 272) i tillämpliga delar. 

Den som har fått anstånd skall 
betala ränta (anstånds ränta) för 
den del av avgiftsbcloppet för vil
ken betalningsskyldighet kvarstår 
vid anståndstidens utgång. An
ståndsränta beräknas för visst ka
lenderår efter en räntesats som med 
tre procentenheter överstiger det av 
riksbanken fastställda diskonto 
som gällde vid utgången av det fö
regående året. 

Anståndsränta utgår från och 
med månaden efter den. då avgif
ten skulle ha erlagts om anstånd 
inte hade medge/Is, till och med 
den månad, då anståndstiden gått 
ut eller, om betalning ske/I des.1:fi'ir
innan. till och med den månad be
talning skett. Anståndsränta som 
understiger 50 kronor skall dock 
inte p<iföras. Öretal som uppkom
mer vid ränteberäkningen bortfal
ler. 

Bifalls arbetsgil'arens yrkande al' 
skattemyndigheten skall erlagd rän
ta återbetalas. Bifaller domstol el/ 
örerklagande skall erlagd rä11tll 
åll'l'beta/as sedan domen mnnit 
laga kra.fi. På aterbetalt belopp be
räknas restitutionsrä11ta. Jji-åga om 
ränteberäk11i11ge11 gäller i tillämpli
ga delar 24 §. 

I ,li-åga om beti-ielse .ffån a11-
stå11dsriinta gäller bestämmelserna 
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nings.1kyldigl11!l .fi:ir räntebeloppet i 49 .~· 5 mom. uppbdrds/agen . 
. tar del omedelbart drirm in. 

Bestämmdserna i 1-/J och 
15-30§§ gäller också redaravgift. 
om inte annat följer av vad som 

. föreskrivs i andra stycket eller i 
32-35 och 37 §§. 

Bestämmelserna i I - 10 och 
17 §§ gäller också redaravgift. om 
inte annat följer av vad som före
skrivs i andra stycket eller i 32-35 
och 37 §§. 

I stället för tidsangi ve Isen den I mars året efter utgiftsåret i 17 § skall i 
fråga om redaravgift gälla den 30 april året efter utgiftsåret. 

32 § 

Länsska1te111.1·ndighetens behö
righet enligt //. 15 och 54 .9'.~· till
kommer länsskallemyndighe1en i 
Göteborgs och Bohus län. I fråga 
om åtgärder som avses i 28 § andra 
stycket meddelas beslut av läns
skal/emyndighe1en i det län där må
let om indrivning av avgiftsford
ringen är anhängigt. 

Med allmänt ombud enligt 30 § 
arscs del allmänna ombudet enligt 
24 § lagen ( 1958: 29 5) om sjömans
skatt. 

Skallemyndighe1ens behörighet 
enligt 30 § tillkommer ska11emy11-
dighl'len i Göteborgs och Bohus 
län. I fråga om åtgärder som avses i 
28 § andra stycket meddelas beslut 
av ska11e111yndighetrn i det län där 
målet om indrivning av avgifts
fordringen är anhängigt. 

Det allmänna ombude1 enligt 
24 § lagen ( 1958: 295) om sjömans
skatt .får häs .1jii111ansska11ckon1orct 
yrka all redararg(fi p4ti"irs en reda-
/'{', 

37 § 

Beslut om betalningsskyldighet 
för redaravgift får meddelas bara 
om sjömansskatt har betalats för 
lönen eller om den sjömansskatt 
som belöper på lönen får drivas in. 

Beslut som 1111•tffiir betalnings
skyldighet för redaravgift får med
delas bara om sjömansskatt har be
talats för lönen eller om den sjö
mansskatt som belöper på lönen får 
drivas in. 

38 * 
En arbetsgivare. som i uppbörds

deklaration. årsuppg(fi. eller annat 
skriftligt meddelande om sin skyl
dighet att betala arbetsgivaravgifter 
har lämnat en uppgift som belinns 
vara oriktig, påförs avgiftstillägg 
med 20 procent av det avgiftsbe
lopp som ytterligare rätteligen skall 
utgå. 

En arbetsgivare. som i uppbörds
deklaration. eller annat skriftligt 
meddelande om sin skyldighet att 
betala arbetsgivaravgifter har läm
nat en uppgift som bdinns vara 
oriktig. påförs avgiftstillägg med 20 
procent av det avgiftsbelopp som 
ytterligare rätteligen skall utgå. 

39 § 

Har med stöd av bestämmelserna 
i JO eller 18 § om uppskattning 
gjorts avvikelse från de uppgifter 
som en arbetsgivare har lämnat i 

Har med stöd av bestämmelserna 
i I 0 eller 18 § om uppskattning 
gjorts avvikelse från de uppgifter 
som en arbetsgivare har lämnat i 
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uppbördsdeklaration, ärsuppg(fi el
ler annat skriftligt meddelande om 
sin skyldighet att betala arbetsgi
varavgifter, påförs arbetsgivaren 
avgiftstillägg med 20 procent av det 
avgiftsbelopp som på grund av upp
skattningen ytterligare skall utgå. 
Till den del uppskattningen inne
fattar rättelse av oriktig uppgift 
från arbetsgivaren skall dock av
giftstillägg utgå enligt bestämmel
serna i 38 §. 

Föreslagen f.vde/se 

uppbördsdeklaration, eller annat 
skriftligt meddelande om sin skyl
dighet att betala arbetsgivaravgif
ter, påförs arbetsgivaren avgiftstill
lägg med 20 procent av det avgifts
belopp som på grund av uppskatt
ningen ytterligare skall utgå. Till 
den del uppskattningen innefattar 
rättelse av oriktig uppgift från ar
betsgivaren skall dock avgiftstillägg 
utgå enligt bestämmelserna i 38 §. 

40 § 

Har avgiftsunderlaget uppskat
tats med stöd av I 0 eller 18 § på 
grund av att uppbördsdeklaration 
eller årsuppg{ti inte lämnats, påförs 
avgiftstillägg om uppbördsdeklara
tion eller årsuppgift inte kommit in 
trots att anmaning har sänts ut till 
arbetsgivaren. Tillägget beräknas 
till 20 procent av det avgiftsbelopp 
som på grund av uppskattningen 
påförs utöver vad som skulle ha ut
gått enligt skriftliga uppgifter som 
arbetsgivaren lämnat. Till den del 
uppskattningen innefattar rättelse 
av oriktig uppgift från arbetsgiva
ren skall avgiftstillägg utgå enligt 
bestämmelserna i 38 §. 

Har avgiftsunderlaget uppskat
tats med stöd av 10 eller 18 § på 
grund av att uppbördsdeklaration 
inte lämnats, påförs avgiftstillägg 
om uppbördsdeklaration inte kom
mit in trots att anmaning har sänts 
ut till arbetsgivaren. Tillägget be
räknas till 20 procent av det avgifts
belopp som på grund av uppskatt
ningen påförs utöver vad som skul
le ha utgått enligt skriftliga uppgif
ter som arbetsgivaren lämnat. Till 
den del uppskattningen innefattar 
rättelse av oriktig uppgift från ar
betsgivaren skall avgiftstilllägg utgå 
enligt bestämmelserna i 38 ~. 

41 § 

Ett beslut om avgiftstillägg enligt 
40 § skall undanröjas, om upp
bördsdeklaration eller årsuppg(fi 
kommer in till lokal skattemyndig
het eller allmän förvaltningsdom
stol inom tre veckor från den dag 
då arbetsgivaren fick del av beslu
tet. 

Ett beslut om avgiftstillägg enligt 
40 § skall undanröjas, om upp
bördsdeklaration kommer in till 
skattemyndighet eller allmän 
förvaltningsdomstol inom tre vec
kor från den dag då arbetsgivaren 
fick del av beslutet. 

42 § 

Avgiftstillägg påförs inte i sam
band med rättelse av en felräkning 
eller felskrivning, som uppenbart 
framgår av uppbördsdeklaration, 
iirsuppgUi eller annat skriftligt 
meddelande från arbetsgivaren. 
Har en arbetsgivare frivilligt rättat 
oriktig uppgift, påförs inte avgifts
tillägg. 

Avgiftstillägg påförs inte i sam
band med rättelse av en felräkning 
eller felskrivning, som uppenbart 
framgår av uppbördsdeklaration el
ler annat skriftligt meddelande från 
arbetsgivaren. Har en arbetsgivare 
frivilligt rättat oriktig uppgift, på
förs inte avgiftstillägg. 
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44 § 

Frågor om avgiftstillägg som av
ser månadsavgift eller årsavgift 
som har fastställts av den lokala 
skattemyndigheten prövas av myn
digheten. 

Det allmänna ombudet får i den 
ordning som gäller för överklagan
de enligt denna lag hos länsrätten 
eller, när fråga är om redaravgift, 
sjömansskattenämnden yrka att av
giftstillägg påförs. 

Frågor om avgiftstillägg som av
ser månadsavgift eller årsavgift 
som har fastställts av skattemyn
digheten prövas av myndigheten. 

Riksskatteverket och det allmän
na ombudet för .~jömansskatt får i 
den ordning som gäller för överkla
gande enligt denna lag hos länsrät
ten eller, när fråga är om redarav
gift. sjömansskattenämnden yrka 
att avgiftstillägg påförs. 

45 § 

En arbefagimres yrkande beträf 
_!ande arg(fistillägl{ skall. oars<:'tt 
rad som annars jöreskrirs om be
.1Tär, präms om bes/I/fet om arbets
girararg(fier inte har runnit laga 
kra.fi. 

46 § 
Om beta/ningsskyldighet .for ett 

avg!fisbe/opp enligt 20 §inte längre 
kan a/äggas far den lokala skatte
myndigheten inte pa_fi)ra arg(fis1il/
lägg pa beloppet. 

Avgiftstillägg får inte påföras om arbetsgivaren har avlidit. 

47 § 

Bestämmelserna i 43 § om eftergift av avgiftstillägg skall beaktas även 
om yrkande om detta inte har framställts. i den mån det föranleds av vad 
som förekommit i ärendet. 

Om arbetsgivaravgiften sätts ned. skall också vidtas den ändring i beslu
tet om avgiftstillägg som nedsättningen kan föranleda. 

I 'id handläggningen i kammar
rätt och länsrätt ar mål om aig(tis
tillägg skall muntlig .fi"irhand/ing 
hållas. 0111 arbetsgil'aren begär Jet. 

Jluntlig J{irhandling behiirs dock 
inte, om det inte .finns anledning 
anta att avg(tis1illägg kommer au 
tllgii. 

7 Uiksdagen 1990191. I sam/. Nr 4fi 

Ompröming m. 111. 

Skauemyndighelrn skall 0111-

pröra l'tt bes/U/ enlig! denna lag 0111 

arbetsgiraren eller rad gäller heshil 
enlig! 22 a .~· någon ar siikandena. 
begär cle! eller skäl annars Ji'irdig
ga. All ompriiming skall ske när e/l 
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beslut enligt denna lag Öl'erklagats 
fi-amgår av 50 c §. 

Om ml.got beslut om månadsal'
gi}i inte .finns .far bi!slutet meddelas 
genom ompröl'ning. 

&dan beslut om fastställelse ar 
årsa1g!fi meddelats .far bi!slut om 
fastställelse a1· månadsa1gUi inte 
ompröl'as. 

En begäran om omprörning eller 
ett Öl'erklagande a1· månadsal'gUi 
skall i dessa fall anses m•se beslutet 
om årsa1g(fi. 

49b§ 
Om en fråga al'gjorts a1· fön·alt

ningsdomstol . .far skattemyndighe
ten inte pröl'afrågan på nyt/. 

49c§ 
Begäran om ompröl'ning, skall 

göras skrijiligt. Begäran skall ha 
kommit in till skatlemyndigheten 
senast sjätle året e.fier utgången m• 
utgUisåret. Begäran om ompröl'
ning ar bes/Il/ enligt 6 §, 7 §, eller 
30 § skall ha kommit in till skatte
myndighi!tl!n inom trå månader 
från det sökanden .tick del ar beslu
tet. Begäran om omprövning av l!ll 
beslut enligt 22 a §skall ha kommit 
in till skauem.vndigheten inom tre 
1·eckorfrån det sökandl!l1.tick dl!! al' 
bes/uti!/. 

Har l!n begäran om omprörning 
ingil'its inom d1!11 tid som w1gl!s i 
första stycket till en annan skalll!
myndighi!t än den som fattat beslu
tet eller till en jOrvaltningsdomstol . 
.far ärendet ändå pröl'as. 

Skrird1·l!n skall då omedelbart 
ö1·ersändas till den skattemyndighet 
som fattat beslutet. 

Om en begäran om ompröl'!ling 
inte är egenhändigt undertecknad 
av den som hi!gär ompröl'flingl!l1 i!l
ler hans ombud, får skattemyndig
heten u(farda föreläggande om att 
zmdl!rtecknande skall ske med på
fö(id all ompröl'fling annars inte 
görs. 

Utan hinder av att tiden för begä
ran om ompröl'ning t'flligt .törsta 
st_vcket har gå// ut, får beslut om 
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al'g(fistillägg ompröras. så länge be
slutet i den arbetsgirararg(fi.~f(åga 
som _f(jranlett m1g(fistillägget intt! 
har 111mnit laga kra.fi. 

49d§ 
Har en .fi-åga al'gjorts av länsrät

ten eller kammarrätten, fär frågan 
utan hinda al' rad som sägs i 49 b § 
ompröl'as om bt>slutt!t på grund a11 

regaingsrättsargörande som har 
tillkommit ejier länsrättens eller 
kammarrättens beslut måste anses 
som felaktigt. 

49 c § 
Omprörar skallemyndigheten 

.1jäfrma111 ett beslut .f{ir ompröl'
ningsbeslut som är till arbetsgiva
rens fordel meddelas senast under 
.1jätte årl't från utgangen ar utg(fis
året. 

Ett omprövningsbeslutjar meddt>
las även efier den tid som anges i 
_!Orsta stycket om det föranled1· a1· 
skattem_i1ndighets fast.1·tällelsebeslut 
eller _f(jrmltningsdomstols beslut i 
mål om arbetsgil'ara1ig(fi enligt den
na lag. 

49f§ 
Omprörningsbeslut som är till 

nackdel.for arbetsgiraren jar. utom i 
.fil/I som arses i 49 h §. meddelas 
senast under andra året efier ut
gången al' utg!fisåret. 

Om arbet.1giraren saknat skälig 
anledning anta att uppg(ti som han 
har lämnat om värde a1• natura.for
mån har rarit oriktig.far den lokala 
skallemyndigheten inte på grund a1• 
det fi!laktiga rärdet fastställa höjd 
månadsarg(fi. Skattemyndighl!len 
behifrer inte heller besluta om rät
telse när den oriktiga uppg(fien ar
seende naturaformånen gäller ett 
mindre belopp och rättelse inte yr
kas av arbet.sgiraren. 

Har arbetsgiraren inte gett in de
klaration i rätt tid .tar ett ompröl'
ningsbeslut som är till nackdel fiir 
arbet.\i:iraren meddelas ären t'.fier 
utgången al' den tid som anges i 
första stycket. Ett sådant omprö11

-
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ni11!(sbeslut får meddelas inom el/ 
år ,li-ån det all dek/arationrn kom
mit in till ska11emyndighe1en, dock 
senast inom sex år,li"ån utgången al' 
lllg(fisåret. 

49 g § 
Skallemyndigheten fdr iflle .1jäfr

mant ompriil'a el/ beslut enligt 
22 a §. 

49h § 
Ska11em.v11dighe1en får meddela 

el/ ompröl'llingsbesllll till nackdt'I 
för arbelsgil'aren ejier utgången a1· 
den tid som anges i 49 f§ under de 
Jbru1sä1111i11gar och på dt't .1ä11 .1om 
anges i 49 h-k .ff (eficrprärning). 

49 j § 
EJierprÖl'lling.f{ir ske om arbetsgi-

1·an'n 
I. i deklaration ellt'r på annat säll 

lämnat orik1ig uppgifi Lill ledning 
förfa.1·1ställel.1·t'beslut eller 

2. lämna/ orik1ig uppg(fi i mål 
om arbe1sgirara1g(fi 

3. underlåtit all läm11a deklara
tion ella infordrad uppg(fi och den 
orikliga uppg(fien eller underlålen
ht'tt'n medji'irl all el/ fastställe/sebe
s/U/ blil'it .Mak1ig1 eller au .fas1stäl
lel.rebe.1lut l'.i meddelats. 

E.fierprärni11gfår ock.1·a ske 
I. rid rällelsc ar.tio/räkning, miss

skrimi11g eller annat uppenbart för
biseende 

2. om cl/ belopp som inte har in
räknats i al'g(fisunderlagt't har an
se/Is utgöra inkomst al' anställning 
l'id beräk11i11g ar pensionsgrundan
de inkomst. 

Ejierprörning som al'ser annat än 
prävning enlig! andra stycket 2 får 
ske endast om den skullt' arse be
lopp a1• någon betydelse. Efit'rprö1·
ning .får ifllt' ske 0111 bt'sllllt't med 
hänsyn till omstä11di1:hetema skulle 
,tramsta som uppenbart oskälig! el
ler om ska11emy11dighe1en 1idigare 
.falla/ bes/Il/ om e.fierpröl'ning pa 
samma grund. 

Bes/U/ om e_fierprärning får med-
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delas senast under .1jäue året l'.fier 
lllgången al' wgljisåret om inte an
nat anges i 49 k §. 

49 k§ 
Beslut 0111 e.fierprörning enligt 49 

j § andra stycket 2 .far meddelas 
äl'en e.tier den tid som anges i 49j § 
.Oärde st_vcket men senast sex måna
der e.tier det beslut som föranleder 
ändringen. 

Beslut 0111 e.fierpröming på grund 
ar oriktig uppg(fi i omprörnings
ärende eller mål om arbetsgil'aral'
g(fi .får meddelas e.tier den tid som 
anges i 49 j § .fjärde stycket men 
senast inom eu år l!fier utgången al' 
den månad då skauemyndighetrns 
elll!r domstolens beslut i ärendet el
ler målet har runnit laga kr~fi. 

Om arbet.\~il'aren har arlidit. får 
beslut 0111 e.fierpröming intl! medde
las e.fier utgången a1· det andra året 
e.tier det kalenderår då bouppteck
ning e.fil!r honom lämnats in for re
gistrering. 

Ilar arbet.1gil'afl:'n, på säu anges i 
14 §andra stycket skattebrouslagen 
(1971:69). delgetts underräuclse 
om misstanke om brou som al'ser 
arbet.1gil'aral'g(fierna eller har åtal 
l'äckts mot honom får sådant brott, 
.far skattemyndigheten meddela be
slut om ejierpröl'ning .fdr det w
g(fisår som brottl!t a1°sl!r äl'en e.fier 
utgången a1· den i 49 j §.fjärde styc
ket angil'fla tiden. 

Detsamma gäller om tiden för au 
ådåma arbetsgil'aren på_fu(id f(jr så
dant brou har förlängts genom be
slut enligt 14 a §skattebrottslagen. 

Skattemyndighetl!n får också 
meddela beslut om e.fierprörning e.f~ 
ter utgången av den i 49 j §.fjärde 
styckl!t angil'fla tiden när sådant be
slut skall meddelas på grund av åt
gärd som a1·ses i l 2 § skauebrotts
lagen. 

Beslut om l'.fierpröl'fling enligt 
.Oärde st_vckl!t _far intl! meddl!las e.tier 
utgången al' kalenderåret e.fier det 
då någon al' de där angil'lla åtgär
derna fOrst l'idtogs. Betalningsskyl-
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Nurnramle lydelse 

Besl'är m. 111. 

Fiireslagen lydelse 

dighet l'nligt ./l'mte styckC'l far inte 
äläggas t:/iff utgangen al' kalender
aret e,/iff dt't da atgärd som arses i 
12 § skattebrottslagen 1·idtogs. Har 
arbetsgiraren arlidiT skall dock _li-å
ga om betalningsskyldight'/ .fi'ir 
dödsboet pröras inom sex 111ånadl'r 
./i"an död.1falle1. 

El/ beslut om e,/iffpröming som 
meddelas enligt .fjärde stycket skall 
undanröjas ar ska//emymlight'len. 
om åtal inte räcks på gnmdral ar 
drn .fiJrundasökning som .fvra11le11 
underrä11e/sen 0111 brollsmisstanke 
ellt'r beslutet om tid.1:fdrlängning el
ler, om åtal har räckts. åtalet inte 
b(talls till någon dd l'ad som har 
sagts nu gäller dock intt' om arbets
giraren är ./i"i .fi"ån ans rar med stöd 
ar 12 § ska1tebro11slagl!l1. 

Fjärdt'-.~junde st.rckena skall 
också tillämpa.i· om bro/tel arser en 
juridisk persons arbeTsgiraral'g(fier 
och åtgärd som arses i andra st.vcket 
har ridtagits mot dl!n som harfdrt'
trä// den juridiska personen eller om 
företrädaren är fri ./fån ansrar .för 
sådam broll med stöd ar 12 § skat
tebrottslagl!n. 

Örerklagande m. 111. 

50 § 

Den loka/u skattemyndighetens 
beslut får överklagas genom besrär 
hos länsrätten. Beslut enligt 6 § 
tredje stycket eller 19 §andra styc
ket örerklagas dock genom besl'är 
hos lä11sska//l!ll1Yndighete11. Beslut 
t'nligt nämnda stycken eller 22 a § 
.far inte öraklagas al' det allmänna 
ombudet. 

Sjömansskattekontorets beslut 
får överklagas gn10m be.1Tär hos 
sjömansskattenämnden. Besrärs
handlingen skall ha kommit in sl!
nast trå månader från dt'n dag då 
klaganden .fick del a1· beslutet. 

Den lokala skattemyndighetens 
eller sjömansskattekontorets beslut 
om revision eller beslut varigenom 
vite har förelagts får inte överkla-

Skallemyndighetens beslut får 
överklagas hos länsrätten. 

Sjömansskattekontorets beslut 
får överklagas hos sjömansskatte
nämnden. 

Riksska//ererkets. skattemyndig
hetens eller sjömansskattckontorets 
beslut om revision eller beslut var
igenom vite har förelagts får inte 
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gas. Detsamma gälla den lokala överklagas. 
skattemyndighetens a1•1•isnings-
beslut enligt 22 a §andra stycket. 

50 a § 
Arbetsgi1·arens ella det allmänna 

ombudets för .1jijmansskatt örerkla
gande skall ha kommit in inom sn 
år t!_fter utgångn1 al' utg(lisåret. Xr 
det fråga om el/ beslut som fallats 
f!.fier den JO juni ~jätte året f!.fier det 
utg(!isår som beslutet avser. får 
örerklagandet komma in f!.fier den
na tid men inom tl'å månader från 
den dag den klagande fick del al' 
beslutet. 

Öl'erklagande ai· arbetsgiraren av 
beslut enligt 6 § tredje stycket, 7 § 
eller 30 §skall ha kommit in inom 
tl'å månader ./fån den dag klagan
den_tick del av beslutet. 

Öl'erklagande al' beslut enligt 
22 a §skall ha kommit in inom tre 
reckorfrån det klaganden.fick del ar 
beslutet. 

Överklagande ar riksskattei•erket 
skall ha kommit in inom två måna
der från det beslutet meddelades. 
Riksskatteverket får ej överklaga 
skallem.vndighetens beslut enligt 
22a§. 

50b§ 
Skattemyndigheten skall pröl'a 

om Öl'erklagandet kommit in i rätt 
tid. Har Öl'erklagandet kommit in 
för sent. skall myndigheten avvisa 
det, om inte annat fO/jer av andra 
eller tredje stycket. 

Öl'erklagandet skall inte an·isas, 
om förseningen beror på all skatte
myndigheten har lämnat den kla
gande en felaktig underräl/else om 
hur man överklagar. 

Överklagandet skall inte heller 
arl'isas, om det inom överklagande
tiden kommit in till en annan skat
temyndighet än den som fattat be
slutet eller till en förvaltningsdom
stol. Överklagandet skall då omedel
bart översändas till den skallemyn
dighet som fattat beslutet. 
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50c§ 
Skattemyndighete11 skall snarast 

ompröva det ö1•erklagade beslwet 
' om örerklagandet inte skall al'risas. 

Om örerklaga11det ai·ser ett beslut 
om månad.1·a1·g;{ft och årsarg(ft fast
ställts för det wg(fisår som örerkla
gandet gäller skall örerklagandet 
anses arse beslutet om årsa1-g(fi. 

Ett Öl'l!rklagande förfaller om 
skattemyndigheten ändrar beslwet 
såsom den klagande begär .. 'fodrar 
myndigheten beslutet på annat sätt 
än den klagande begär, skall ö1•er
klagandet anses on~fatta det nya be
slutet. 

Om Öl'erklagandet inte al'risas el
ler .fdr.faller. skall skauemyndighe
ten överlämna Öl'erklagandet, sitt 
omprövningsbeslut och ärriga hand
lingar i ärendet till länsrätten utan 
föregående ompröl'ning. 

51 § 
Bes!Ul ar den lokala skattemyn

digheten eller Jjöman.sskattekonto
ret. som far överklagas. skall på an
sökan al' arbetsgil'aren eller det all
mä11na ombudet. eller när fråga är 
om hes/ut enligt 22 a §. någon ar 
sökandena omprö1•as ar den lokala 
skattem.vndigheten respektil'e sjö
mansskattekontoret. Ansöknings
handlingen skall ha kommit in före 
hesrärstidens utgång. Vad som har 
sagts nu gäller dock inle beslut en
ligt 6 §tredje stycket eller 19 §and
ra stycket. 

Ett beslut får inte ompröras. om 
arbetsgfraren eller. när fråga är om 
beslut enligt 22 a §, nii.gon ar sökan
dena har an.fdrt besrär Öl'er beslutl'l. 

52 § 

Beslut al' länsskattemyndighet får 
örerklagas bara i den mån beslutet 
gäller _liirseningsarg(fi. restarg{ft, 
tilläggsa1g(fi. restitution eller al': 

kortning. Örerklagandet skall göras 
hos kammarrä/len. 

Sjömansskattenämndens beslut 
överklagas hos kammarrätten inom 
den tid som gäller vid överklagande 

Länsrättens beslut i.fi'åga som ar
ses i 6 § tredje stycket. 7 §. 22 a .9 
andra stycket eller 30 §.forsla styc
ket .far dock inle örerklagas. 

Sjömansskattenämndens beslut 
överklagas hos kammarrätten inom 
den tid som gäller vid överklagande 
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Nuvarande lydelse 

hos kammarrätten av nämndens 
beslut enligt lagen (l 958: 295) om 
sjömansskatt. Beslut enligt 6 § tred
je stycket eller 19 § andra stycket 
får dock inte överklagas. 

Föreslagen /.vde/se 

hos kammarrätten av nämndens 
beslut enligt lagen (1958: 295) om 
sjömansskatt. Beslut i.fråga som ai·

ses i 6 § tredje stycket. 2 2 a §andra 
stycket eller 30 §forsla st_vcket får 
dock inte överklagas. 

53 § 

Beslut av rik.sskattel'erket om re-
1•ision eller ./Oreläggande ai' l'ite får 
inte ö1·erklagas. 

Bestämmelserna i 6 kap. 10-
24 §§taxerings/agen (1990:00) gäl
ler för mål enligt denna lag. Vad 
som i taxerings/agen sägs om skatt
skyldig skall gälla arbetsgivare eller. 
när.fråga är om beslut enligt 22 a §, 
någon av sökandena. Vad som i 
taxerings/agen sägs om skattetillägg 
skall gälla avg{fistillägg. 

55 § 

A 1•g(f/sbe/opp .for vilket betal
ni ngsskyldighet ålagts al' allmän 
JOrraltningsdomstol får omedelbart 
drivas in. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1991 och tillämpas i sin helhet 
första gången beträffande arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1991. Den nya 
lagen skall också tillämpas på ärenden och mål om omprövning eller 
överklagande, som avser arbetsgivaravgifter för tidigare utgiftsår, i de fall 
beslut om månadsavgift eller årsavgift meddelats. Den nya lagens regler 
om omprövning och överklagande tillämpas på beslut som meddelas från 
och med den I januari 1991. 

2. Den gamla lagen skall, utom i de fall som avses ovan, fortfarande 
tillämpas på.ärenden och mål avseende utgiftsåret 1990 och tidigare. Vad 
som i den gamla lageri sägs om länsskattemyndighet och lokal skattemyn
dighet skall från och med den I januari 1991 gälla skattemyndighet. Vidare 
skall från samma tidpunkt vad som sägs om allmänna ombudet enligt 
uppbördslagen gälla riksskatteverket. 

3. Bestämmelserna· i 27 § i den nya lagen om vem som får besluta· om 
revision hos arbetsgivare tillämpas i fråga om beslut om revision som 
meddelas från och med den I januari 1991. 

Företrädarans1•ar i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgi.fier 
Riksskatteverket (RSV) har fått i uppdrag av finansdepartementet att 
lämna förslag till anpassning av uppbördslagen (1953: 272), UBL, och 
lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter, USAL, till de,regler om 
omprövning och överklagande som framläggs i förslag till ny taxeringslag 
(NTL). Förslaget framgår av prop. 1989/90: 74. 

En anpassning av USALs regler till NTLs regler om omprövning och 
överklagande innebär att det i USAL måste skapas ett grundbeslut. Som 
framgår av förslaget till förändringar i USAL har den modell som används 
i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt (ML) tillämpats även på beslut enligt 
USAL. Reglerna går i korthet ut på bl.a. att fastställelsebeslut anses ha 
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meddelats i enlighet med deklarationen när arbetsgivaren har lämnat 
redovisning och att vid utebliven redovisning anses mervärdeskattcn re
spektive arbetsgivaravgiften fastställd till 0 kr. Detta återfinns i förslag till 
ny lydelse av 10 § USAL. 

Valet av denna konstruktion medför ett problem i samband med företrä
daransvar för arbetsgivaravgift. 1 21 § USAL återfinns bestämmelsen om 
företrädares ansvar för arbetsgivaravgifter. 

1 ett rättsfall. NJA 1982 s 578 har Högsta domstolen slagit fast att 
personlig betalningsskyldighet inte kan åläggas företrädare för mervärde
skatt som fastställts efier konkurs och som avser redovisningsperiod som 
utgått före konkursen. I rättsfallet hade mervärdeskatten redovisats med 
för lågt belopp. Sedan den juridiska personen (aktiebolag) därefter försatts 
i konkurs hade mervärdeskatteenheten fastställt mervärdeskatten till ett 
högre belopp. HO fann att betalningsskyldigheten för bolaget avseende det 
redovisade beloppet inträdde den dag deklarationen senast skulle ha läm
nats medan betalningsskyldigheten för det tillkommande skattebeloppet 
inte inträdde före mervärdeskatteenhetens beslut. Analogt innebär rätts
fallet att om deklaration inte lämnas (och något skattebelopp inte betalas) 
kan företrädare inte göras ansvarig för mervärdeskatt som fastställts först 
efter det att konkurs inträtt. 

När det gäller arbetsgivaravgift torde motsvarande situation uppstå med 
den lydelse 10 § USAL fått i RSVs förslag. 

Med anledning av ovanstående föreslås därför också 21 § USAL föränd
rad enligt nedanstående. 

Nm•arande lydelse 

Den som i egenskap av företräda
re för en arbetsgivare. som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i rät/ tid 
och ordning är tillsammans med ar
betsgivaren betalningsskyldig för 
beloppet samt den restavgift och 
tilläggsavgift som belöper på detta. 
Betalningsskyldigheten får jämkas 
eller efterges om det föreligger sär
skilda skäl. 

Talan om att ålägga betalnings
skyldighet skall föras vid allmän 
domstol. Talan får inte väckas se
dan arbetsgivarens betalningsskyl
dighet för beloppet har bortfallit 
enligt lagen (1982: 188) om pre
skription av skattefordringar m. m. 
Hos den som har blivit ålagd betal
ningsskyldighet får indrivning ske i 
den ordning som gäller för indriv
ning av skatt enligt uppbördslagen 
( 1953: 272). Därvid får införsel en
ligt 15 kap. utsökningsbalken äga 
rum. 

Den som har fullgjort sin betal
ningsskyldighet enligt första stycket 

Föreslagen lydelse 

Den som i egenskap av företräda
re för en arbetsgivare, som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i den ord
ning och inom den tid som anges i 
9 §är tillsammans med arbetsgiva
ren betalningsskyldig för beloppet 
samt den restavgift och tilläggsav
gift som belöper på detta. Betal
ningsskyldigheten får jämkas eller 
efterges om det föreligger särskilda 
skäl. 

Talan om att ålägga betalnings
skyldighet skall föras vid allmän 
domstol. Talan får inte väckas se
dan arbetsgivarens betalningsskyl
dighet för beloppet har bortfallit 
enligt lagen (1982: 188) om pre
skription av skattefordringar m. m. 
Hos den som har blivit ålagd betal
ningsskyldighet får indrivning ske i 
den ordning som gäller för indriv
ning av skatt enligt uppbördslagen 
(1953: 272). Därvid får införsel en
ligt 15 kap. utsökningsbalken äga 
rum. 

Den som har fullgjort sin betal
ningsskyldighct enligt första stycket 
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Nu1'arande lyde/.1·" 

får söka beloppet åter av arbctsgi
vare·n. Därvid skall bestämmelser
na i 76 § uppbördslagen tillämpas. 

Bestämmelserna i 4 § preskrip
tionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga 
om regressfordran enligt tredje 
stycket. 

Färesla!(en lydelse 

får söka beloppet åter av arbetsgi
varen. Därvid skall bestämmelser
na i 76 § uppbördslagcn tillämpas. 

Bestämmelserna i 4 § preskrip
tionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga 
om regressfordran enligt tredje 
stycket. 

1982-11-23 gjorde RSV en framställning till dåvarande budgetdeparte
mentet (dnr 460/82-75). RSV föreslog i framställningen att 48 a § ML och 
27 a § lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning. 
LFK, skulle förändras med anledning av HDs tolkning i det s. k. Roman
fallet. Framställningen bifogas. 

Ärendet överlämnades sedermera till skatteindrivningsutrcdningcn (B 
1981 :02) för att övervägas vid utrcdningsuppdragets fullgörande. l betän
kande SOU 1987: I 0 behandlas frågan som hittills inte lett till någon 
ändring av ifrågavarande paragrafer. 

RSV anser att det är av största vikt att ifrågavarande paragrafer. 21 § 
USAL och 48 § ML och dåvarande 27 a § LFK numera 5 kap. 17 § lagen 
( 1984: 151) om punktskatter och prisrcgleringsavgifter ges en sådan lydelse 
att företrädaransvaret omfattar även sådana fall där företrädare underlåter 
att lämna uppbörds- resp. mervärdeskattedcklaration eller lämnar felaktig 
redovisning. 

Anstånd.\'fänta 

I prop. 1989/90: 74 föreslås 49 § 4 mom. tredje stycket uppbördslagen 
( 1953: 272), UBL, få nedanstående lydelse. 

Sedan skauemyndigheten ålagt 
den skallskpldige betalningsskpldig
het fär räntebeloppet .far det omedel
bart dril'as in. 

Mot bakgrund av att institutet med åläggande av betalningsskyldighet i 
USAL är borttaget i det förslag riksskatteverket (RSV) har tagit fram, faller 
också motivet till att införa konstruktionen i UBL för anståndsränta. 
Motivet till införandet var likformighet och anpassning. 

Regler för indrivning finns i 59 § UBL. Nuvarande rutiner kring hante
ringen av restavgift som bygger på indrivning enligt 59 § UBL fungerar väl 
och kan tjäna som modell för anståndsränta. 

RSV föreslår därför att tredje stycket i 49 § 4 mom. utgår. 
Ett utvidgat omprövnings- och överklagandeförfarande torde innebära 

att en anståndsränta i vissa fall skall restitueras. Enligt RSVs uppfattning 
bör även anståndsränta restitueras först sedan den i 68 § 4 mom. UBL 
föreskrivna gottskrivningen har gjorts. RSV föreslår därför att det i 4 
mom. införes motsvarande bestämmelse för anståndsränta. 

Nu1·arande lpdelse 

Har skattskyldig, som enligt 1 el
ler 2 mom. är berättigad få tillbaka 
erlagt skattebelopp eller som är be
rättigad till ränta enligt 69 § 1 
mom., inte betalt honom påförd 

Föreslagen /pdelse 

Har skattskyldig, som enligt 1 el
ler 2 mom. är berättigad få tillbaka 
erlagt skattebelopp eller som är be
rättigad till ränta enligt 49 § 4 
mom .. eller 69 § 1 mom., inte betalt 
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Nurarande lydelse 

skatt inom i denna lag föreskriven 
tid, äger han utfå endast vad som 
överstiger det obetalda beloppet 
och den restavgift som belöper på 
detta. Återstoden skall gottskrivas 
honom till betalning av den obetal
da skatten och restavgiften samt i 
förekommande fall tillställas annan 
skattemyndighet med tillämpning 
av bestämmelserna i 3 mom. 

Föreslagen l_rcll!!se 

honom påförd skatt inom i denna 
lag föreskriven tid, äger han utfå 
endast vad som överstiger det obe
talda beloppet och den restavgift 
som belöper på detta. Återstoden 
skall gottskrivas honom till betal
ning av det obetalda beloppet och 
restavgiften samt i förekommande 
fall tillställas annan skattemyndig
het med tillämpning av bestämmel
serna i 3 mom. 

Vad i föregående stycke stadgas skall också tillämpas då skattskyldig. 
vilken enligt I mom. är berättigad fä tillbaka erlagd preliminär skatt eller 
ränta enligt 69 § I mom., har att betala tillkommande skatt. som har 
debiterats på grund av taxering för inkomst eller förmögenhet för det år 
vartill den preliminära skatten hänför sig eller på grund av sådant beslut 
om skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:00) som 
avser samma taxering. Har. då återbetalning enligt I mom. skall ske, den 
tillkommande skatten inte påförts men kan med fog antagas. att sådan 
skatt kommer att påföras på grund av beslut av allmän förvaltningsdom
stol i mål om taxering eller avgift som nyss har sagts eller av skattemyndig
het om höjd debitering eller om rättelse av skattelängd. får den preliminä
ra skatten eller räntan innehållas i avvaktan på att tillkommande skatt 
påförs. 
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Författningsförslag 

I Förslag titl 
Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272) 

Härigenom föreskrivs i fråga om uppbördslagen (1953: 272) 1 

dels att 70 och 7 I **skall upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 58 och 70 §§skall utgå, 
dels att nuvarande 85 § I och 2 mom. samt 86 och 86 a- 89 §§ skall 

betecknas 96 och 27 a §§samt 99 och 101-106 §§, 
dels att anvisningarna till 85 §skall vara anvisningar till 27 a §. 
dels att 49 * 4 mom .. 58 §I mom., 65 §, 68 § 2 och 4 mom .. 77, 77 b och 

84 **· de nya 96, I 03 och I 04 ** samt rubriken närmast före 84 § skall ha 
följande lydelse. 

dels att det i lagen skall införas femton nya paragrafer. 57 a. 85- 95, 97, 
98 och I 00 **·samt närmast före 57 a, 86. 89. 91. 95, 96, 98 och 100 §§åtta 
nya rubriker av följande lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

49 § 

4 mom. 2 Den som har fått anstånd enligt I eller 2 a mom. skail betala 
ränta (anståndsriinta) för den del av anståndsbeloppet som skall betalas 
senast vid anståndstidens utgång. Vid ränteberäkningen gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i 32 §första stycket. 

Anståndsränta utgår från utgången av den månad, då beloppet skulle ha 
betalats om anstånd inte medgetts. till och med den månad. då anståndsti
den gått ut eller. om beloppet betalats dessförinnan. till och med den 
månad betalning skett. 

S1'da11 ska11em.rnd1~~hl'ICll a/ag/ 
den skal/skyldige beta/11i11gsskyltlig
hl'1.fi"ir rii111ebe/oppl'lfår det omedel
bart driras in. 

Bifalls den skattskyldiges yrkande i omprövningsärendet av skattemyn
digheten ska)) erlagd ränta återbetalas. Bifalkr domstol ett överklagande 
skall erlagd ränta återbetalas sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat 
belopp beräknas restitutionsränta. I fråga om ränteberäkningen gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i 69 * 2 mom. 

'Lagen omtry1:kt 1972:75. 
Senast.: lvddsc av 
lag.:ns rubrik 1974: 771 
70 s 1990: 5 79 
71s1990:329. 
2 Si:nastc lyddsc 1990: 329. 

Bestämmelserna i dl'nna /ag om 
restarg(!i gii/ler betrii.{/amk an
ständsriinta. 

lndrfrning m. m. 

57 a § 
Skall. arg(li eller rä111a som i111e 

har betalats i räl/ tid och ordning.får 
omedelbart driras in. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen IJ.1delse 

58 § 
1 mom. 3 Har skattskyldig eller arbetsgivare som gjort skatteavdrag 

underlåtit att inbetala skatt i tid och ordning, som är föreskriven i denna 
lag, skall restavgift utgå. Denna skall beräknas efter sex öre för varje hel 
krona av den del av skatten, som sålunda inte har betafats, dock inte 
mindre än femtio kronor. 

Arbetsgivare. som avses i första 
stycket, skall utöver restavgift er
lägga tilläggsavgift för varje på
börjad tidrymd av sex månader ut
över den första efter utgången av 
den uppbördsmånad, under vilken 
skatten rätteligen skolat erläggas, 
intill dess skatten inbetalas eller a1· 
skattemyndigheten fastställs till be
talning. Tilläggsavgift skall för var
je sådan tidrymd beräknas till fyra 
öre för varje hel krona av den del av 
skatten, som inte har erlagts, dock 
ej mer än tolv öre för hel krona. 
Bestämmelserna i denna lag om 
restavgift tillämpas även i fråga om 
t i lläggsa vgi ft. 

Arbetsgivare, som avses i första 
stycket, skail utöver restavgift er
lägga tilläggsavgift för varje på
börjad tidrymd av sex månader ut
över den första efter utgången av 
den uppbördsmånad, under vilken 
skatten rätteligen skolat erläggas, 
intill dess skatten inbetalas eller 
skattemyndigheten beslutat om 
storleken al' det belopp som arbets
givaren är skyldig att betala. Till
läggsavgift skall för varje sådan tid
rymd beräknas till fyra öre för varje 
hel krona av den del av skatten, 
som inte har erlagts, dock ej mer än 
tolv öre för hel krona. Bestämmel
serna i denna lag om restavgift 
tillämpas även i fråga om tillläggs-
avgift. 

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta moment jämställs med inbe
talning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot 
enligt lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgif
ter. 

65 §4 

Avkortning av ogulden debiterad 
skatt skall äga rum, då någon vun
nit nedsättning i eller befrielse från 
honom påförd taxering eller debite
ring eller då dödsbo beji"iatsji-ån att 
erlägga skatt, dock att preliminär 
skatt skall avkortas endast i den 
mån den blivit restförd. Skall an
nan skattsk_vldig erlägga arkortat 
belopp, skall i samband med beslu
tet om arkortning jbrordnas om be
loppets uttagande av denne, sårida 
han icke på grund ar stadgandet i 
70 § ärfrij/"ån bctalningsskyldighet. 

Vidare skall, därest skattskyldig 
vid debitering av slutlig skatt 
gottskrivits preliminär skatt till 
högre belopp än den slutliga skat-

3 Senaste lvdclsc 1990: 329. 
4 Senaste l)•dclsc 1981: 839. 

Avkortning av obetald debiterad 
skatt skall äga rum, då någon vun
nit nedsättning i eller befrielse från 
honom påförd debitering, dock att 
preliminär skatt skall avkortas en
dast i den mån den blivit restförd. 

Vidare skall, om skattskyldig vid 
debitering av slutlig skatt gott
skrivits preliminär skatt till högre 
belopp än den slutliga skatten. det 
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Nul'arande lydelse 

ten. det överskjutande beloppet av
kortas i den mån det är oguldet. 

Har arbetsgivare till gäldande av 
arbetstagares skatt verkställt av
drag å lön jämlikt denna lag eller 
jämlikt l 5 kap. utsökningsbalken 
men trots anmaning underlåtit att 
inbetala det innehållna beloppet. 
skall häremot svarande skatt. dä
rest denna är debiterad. avkortas 
såvitt den skattskyldige angår sam
tidigt som ett motsvarande belopp 
uppdebiteras såsom fordran å ar
betsgivaren. 

Föreslagen lydelse 

överskjutande beloppet avkortas i 
den mån det är obetalt. 

Har en arbetsgivare för beta/11i11g 
av arbetstagares skatt verkställt av
drag på lön e11/igt denna lag eller 
enligt 15 kap. utsökningsbalken 
men trots anmaning underlåtit att 
inbetala det innehållna beloppet, 
skall häremot svarande skatt. om 
denna är debiterad. avkortas såvitt 
den skattskyldige angår samtidigt 
som ett motsvarande belopp upp
debiteras såsom fordran på arbets
givaren. 

68 § 

2 mo m. 5 Har l'id granskning hos 
riksskaue1•t>rkl!t av l'erkställd debite
ring bl.:'.fimnits. all anlt>dni11g.forelig
ger till antagande all slutlig. har
staendt' eller tillkommande skall 
blil'it 11ågon påfjjrd obehörigl!n t>ller 
med .fOr högt belopp eller all skatt
skyldig tillgodoräknats Öl'erskjutan
de skall med .fOr lågt belopp, skall 
rederbiira11de skallemyndighet 
underrällas härom. Skalll.'myndig
heten har all l'erkställa den 111red-
11ing i ärn1det. som må _ti1111as erj(1r
dl:'r!ig. och all, om .f{irhållande som 
nyss sagts .fi1111es.f0religga, återbeta
la rad som .fiir m)'cket erlagts. 

Finner ska11em_w1digheten e(jest 
sådant förhållandl:' rara JOr ha11de11, 
skall ska11emy11dighl'te11 likaledl!s 
återbt:ta/ajOr mycket erlagt belopp. 

Den som t:/iest vinner nedsätt
ning i eller befrielse från honom på
förd slutlig, kvartstående eller till
kommande skatt eller berättigas 
åtl.'rbekomma ytterligare överskju
tande skatt äger att genom skatte
myndigheten i det län. där debite
ringen skett. återbekomma vad han 
erlagt för mycket. 

Återbetalning enligt första-tmi
jt! st_rckena sker. såvitt avser över
skjutande skatt och ö-skatteränta. 
endast om beloppet skulle ha åter
betalats vid motsvarande tillämp
ning av I mom. första stycket. Be-

5 Senaste lydelse 1990: 5 79. 

2 mo m. Den som vinner ned
sättning i eller befrielse från honom 
påförd slutlig. kvartstående eller 
tillkommande skatt eller berättigas 
åter.få ytterligare överskjutande 
skatt äger att genom skattemyndig
heten i det län, där debiteringen 
skett, ater,fa vad han heta/af för 
mvcket. 

Återbetalning enligt första .1·tyc
ket sker. såvitt avser överskjutande 
skatt och ö-skatteränta. endast om 
beloppet skulle ha återbetalats vid 
motsvarande tillämpning av I 
mom. första stycket. Belopp under 
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Nm•arande lydelse 

lopp under fem kronor återbetalas 
icke. 

4 mo m. 6 Har skattskyldig, som 
enligt I eller 2 mom. är berättigad 
få tillbaka erlagt skattebelopp eller 
som är berättigad till ränta enligt 
69 § I mom., inte betalt honom på
förd skatt inom i denna lag före
skriven tid, äger han utfå endast 
vad som överstiger det obetalda be
loppet och den restavgift som belö
per på detta. Återstoden skall 
gottskrivas honom till betalning av 
den obetalda skatten och restavgif
ten samt i förekommande fall till
ställas annan skattemyndighet med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 
mom. 

Vad i föregående stycke stadgas 
skall också tillämpas då skattskyl
dig, vilken enligt I mom. är berätti
gad få tillbaka erlagd preliminär 
skatt, överskjutande ingående mer
värdeskatt eller ränta enligt 69 § I 
mom., har att betala tillkommande 
skatt, som har debiterats på grund 
ar taxering.för inkomst eller förmö
genhet eller som merrärdeskatt för 
det år vartill den preliminära skat
ten eller överskjutande ingående 
mervärdeskatten hänför sig dler på 
grund av sådant bes/111 om skattetill
lägg eller.förseningsarg(fi enligt tax
erings/agen ( 1990: 324) som arser 
samma taxering. Har. då återbetal
ning enligt I mom. skall ske, den 
tillkommande skatten inte påförts 
men kan med fog antagas, att sådan 
skatt kommer att påföras på grund 
ar bes/111 ar allmän JiJrra/tnings
domstol i mål om taxering eller ar
g(!{ som nyss har sagts eller ar skat
temyndighet om höjd debitering el
ler om rättelse ar skatte/ängd, får 
den preliminära skatten. överskju
tande ingående mervärdeskatten el
ler räntan innehållas i avvaktan på 
att tillkommande skatt påförs. 

6 Senaste lydelse 1990: 5 79. 

Föreslagen l)'delse 

tjugo.fem kronor återbetalas inte. 

4 m o m. Har skattskyldig, som 
enligt I eller 2 mom. är berättigad 
få tillbaka erlagt skattebelopp eller 
ränta enligt 49 § 4 mom. eller som 
är berättigad till ränta enligt 69 § I 
mom., inte betalt honom påförd 
skatt eller ränta inom i denna lag 
föreskriven tid, äger han utfå en
dast vad som överstiger det obetal
da beloppet och den restavgift som 
belöper på detta. Återstoden skall 
gottskrivas honom till betalning av 
det obetalda beloppet och restavgif
ten samt i förekommande fall till
ställas annan skattemyndighet med 
tillämpning av bestämmelserna i 3 
mom. 

Vad i föregående stycke stadgas 
skall också tillämpas då skattskyl
dig. vilken enligt I mom. är berätti
gad få tillbaka erlagd preliminär 
skatt. överskjutande ingående mer
värdeskatt eller ränta enligt 49 § 4 
mom. eller 69 § I mom., har att 
betala tillkommande skatt, enligt 
debiteringsbeslut för det år vartill 
den preliminära skatten eller över
skjutande ingående mervärdeskat
ten hänför sig. Har. då återbetal
ning enligt I mom. skall ske, den 
tillkommande skatten inte påförts 
men kan med fog antagas. att sådan 
skatt kommer att påföras genom 
debiteringsbeslut, får den prelimi
nära skatten. överskjutande ingåen
de mervärdeskatten eller räntan in
nehållas i avvaktan på att tillkom
mande skatt påförs. 
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Nuvarande lydelse 

Ilar arbetsgivare gjort skatteav
drag men har han inte betalat in det 
innehållna beloppet i tid och ord
ning, som föreskrivs i denna lag,får 
beloppet, sedan betalningsskpldig
het .for det har ålagts arbetsgivaren. 
drivas in hos honom i den ordning 
som gäller för indrivning av skatt. 

Arbetstagaren är fri från betal
ningsansvar för motsrarande skat
tebelopp. 

Föreslagen l_vdelse 

En arbetsgivare som har gjort 
skatteavdrag men inte betalat in det 
innehållna beloppet i dl'n tid och 
ordning, som föreskrivs i 24 § 2 
mom .. 52 §och 53 §,är ansrarigför 
beloppet. Sedan beloppets storlek 
har beslutats al' skaltemyndigheten 
.far det drivas in hos arbetsgivaren i 
den ordning som gäller för indriv
ning av skatt. 

Har arbetsgivaren lämnat upp
bärdsdeklaration inom den tid som 
anges i 54 § l mom. första stycket 
eller inom den tid som anges i el/ 
beslut om anstand med all lämna 
deklaration. anses beslut om skat
tn1 ha fallats i enlighet med dekla
rationen. 

Kommer deklarationen in till 
skallemyndigheten 1•id en senare 
tidpunkt anses beslut om skallen 
också ha jallats i enlighet med de
klarationen, om inte el/ ompriil'
ningsbeslut har meddl'lats des.1jor
innan. 

Beslut om inneha/len skall enligt 
.fOrsta StJ.1cket skall meddelas av den 
skallemyndighl'l som arses i 44 § 
andra stycket. 

Arbetstagaren är fri från betal
ningsansvar för skatlebelopp som 
enligt denna paragraf.får drfras in 
hos arbctsgiraren. 

77 b §8 

Har gift skattskyldig icke i föreskriven tid och ordning inbetalat skatt 
som påförts på grund av sådan inkomst som avses i tredje stycket av 
anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen ( 1928: 370), är maken jämte 
den skattskyldige betalningsskyldig för skattebeloppet jämte restavgift. 
Beloppet får uttagas hos maken i den ordning som gäller för indrivning av 
skatt som påförts honom. 

Makes ansvarighet enligt första 
stycket avser det belopp som utgör 
skillnaden mellan den skattskyldige 
debiterad skatt på grund av in
komst och den skatt på grund av 
inkomst som skulle ha påförts den 
skattskyldige om denne icke haft 
att erlägga skatt för inkomst som 

7 Senast.: lvdelse 1982: 189. 
8 Senaste lydelse 1976: 72. 

8 Rik.l'Ja).!en 1990191. I sam/. Nr 46 

Makes ansvarighet enligt första 
stycket avser det belopp som utgör 
skillnaden mellan den skattskyldige 
debiterad skatt på grund av in
komst och den skatt på grund av 
inkomst som skulle ha påförts den 
skattskyldige om denne icke haft 
att erlägga skatt för inkomst som 
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Nu1·arande lydelse 

avses i första stycket. Skatt, som 
har erlagts på annat sätt än genom 
indrivning hos den skattskyldiges 
make, anses i första hand avse an
nat än inkomst enligt första stycket. 
I fråga om betalning av skatt enligt 
detta stycke äga bestämmelserna i 
2 .~ 3 mom. andra stycket motsva
rande tillämpning. 

Överklagande m. m. 

Ilar slutlig, krarstående eller till
kommande skall debiterats med.tör 
höKf belopp eller örerskjllla11de skall 
tillgodoräk11ats med för lågt belopp 
c:'!lerjore/igger annan jdaktighet till 
den skauskJ'ldiges 11ackdel i ha11s 
skal/sedel. äger de11 skauemyndig
het som u(!ardat skal/sedeln l'idtaga 
räl/else. 

Föreligger motsrara11de felaktig
het i beslut om arbetsgil>ares ansra
righl'l .ff'jr arbetstagare.i· skall. äger 
den skauemyndighet som meddelat 
beslutet 1·idtaga räudse. 

I ji"åga om ompröl'llillg ar beslut 
om .fastställande al' al'g(lisu11der/ag 
för ege1za1gUier gäller bestämmel
serna i 8 a § lago1 (19 5 9: 5 51) 0111 

beräkni11g ar pe11sionsgru11da11de 
inkomst e11/igt lagen ( 1962: 381) om 
allmänjorsäkring. 

Beslut om Jebiteri11g till ji"i(id ar 
taxeringsbesllll skall omprifras på 
begäran al' den skal/skyldige. Den 
skauskyldige.1· begäran skall ha 
kommit i11 till skallem_l'11digheten 
inom tid som a11ges i 4 kap. 9 § 
taxeri11gslage11 ( 1990: 324). 

9 Senaste lydelse 1990: 5 79. 

Föreslagen lydelse 

avses i första stycket. Skatt. som 
har erlagts på annat sätt än genom 
indrivning hos den skattskyldiges 
make, anses i första hand avse an
nat än inkomst enligt första stycket. 
I fråga om betalning av skatt enligt 
detta stycke äga bestämmelserna i 
29 § j()rsta stycket motsvarande 
tillämpning. 

Omprövning m. m. 

Skauemyndigheten skall om
prö1•a el/ beslut enligt denna lag i e11 
.fi"aga som kan ha betydelsejbr debi
teringe11 a1· skall. ränta eller arg(fi. 
om den skal/skyldige eller arbet.1gi-
1·aren begär det eller om det .finns 
a11dra skäl. All ompriil'lling skall 
ske när de11 skal/skyldige eller ar
betsgirare11 överklagat el/ beslut 
framgår av 99 §. 

Om något beslut i en fråga e111igt 
de1111a lag inte harfauatsfår skalle
mrndigheten besluta i fraga11 i den 
ordning och inom den tid.mm gälla 
jör omprifrningsbeslut. 

Ska11emy11digheten .får avstå från 
all på egl'l initiatii' ompröm ett be
slut. om omprörni11ge11 skulle arse 
endast eu mindre belopp. 

Bestämmelw!ma i denna lag om 
tillkommande skau gäller i tillämp
liga delar bi:trä.ffande belopp som 
.fastställs till hetal11i11g e11ligt fiirsta 
eller andra styckena. 

85§ 

Om en fråga som a1•ses i 84 § har 
argjorts al' allmän jorraltninxs
domstol. får skattem_vndixheten illle 
ompriira frågan. 
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NuraranJI' lydelse 

\ 

Förl'.1/agrn /yJdsl' 

Omprärning på begäran ar Jen 
skattskyldige eller arber.wiraren 

86§ 

Vill Jen skattskyldige l'ller arhl'ls
giraren bl'gära ompröming ar ett 
bcs/111. skall han giira dl'lla skr(fi
ligr. Begäran skall. om inre annar 
föl"l'skrirs i rredje st_rckcr. ha kom
mil in ri// skattcmy11Jighc1cn .fore 
U1gånge11 ar der ./l'mrc cll"l'l l'.fil'r dl'! 
ka/emkrår under ri/ker uppbärds
årl't har gått I//. 

Om de11 skar/skyldige eller arhets
gil'aren gör sannolik! att han illll' 
i11om fl'å månader.fi'ire Il/gången ar 
den tid som angl's i jiJrsta sryckl'l 
.fått kä1111edom om ett beslut enligt 
dn111a lag som är till hans 11ackdl'/ 
eller skattse1M eller an11a11 handling 
med uppg(li om md ha11 å/agr.1 att 
betala . .far han ända begära om
prörni11g. Begäran skall ha kommit 
i11 inom trå månader _li-ån den dag 
han.fick sådan kännedom. 

En begäran om omprömi11g ar 
bes/Il/ om preliminär taxering, sät
rer .fl.ir uttagande ar preliminär 
skatt. debiteri11g eller jämkning a1· 
sådan skall. rerkställa11de a1· skaue
ardrag och a11stånd enlig! 48 § med 
inbetalning ar skatt skall ha kom
mit in till skattemyndigheten inom 
/rä månader från den dag då säkan
dcn .fick del ar bes/utl't. 

Har den skauskyltligl' eller ar
betsgirnren inom den rid som a11ges 
i .forsla eller andra stycket gl'll in 
skril'e/wn med begäran om omprör-
11ing till en annan skattemyndighet 
än dl'n som fattat bes/ull'/ eller till 
1'11 allmän .forra/111i11gsdomstol . .far 
ärnukt ä11då pröms. Skril'e/srn 
skall då mtll'ddbart ö1•ersända.1· till 
dn1 skattemyndig/11:1 som fattat lw
s/11tet ml'd uppg(fi om de11 dag då 
handlingen kom in till myndigheten 
eller Jomswlen. 

87§ 

Om en begäran om ompräl'lling 
intl' är egenhändigt undertl'Cknad 
ar dl'n som begär ompriiminge11 el
ler hans ombud. _får skauemyndig-
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heten u(farda föreläggande om att 
undertecknande skall ske med på
föUd att ompröming annars inte 
görs. 

88§ 

Trots bestämmelsen i 85 §.far en 
,li-åga som har avgjorts al' länsrätl 
eller kammarrätt genom beslut som 
l'llnnit laga kra.fi ompröms, om be
slutet Gl'l'iker .fi"ån rättstillämpning
en i ett regeringsrättsal'görande som 
har meddelats däre_fier. 

Ompröming på initiatil' al' skat
temyndigheten 

89§ 

Omprömr skattemyndigheten 
sjäfrmafl/ ett beslut enligt denna 
lag, .far omprörninxsbeslut som är 
till den skattskyldige.i· eller arbetsgi
l'arens fördel meddelas före utgång
en a1· det femte året e_fier det kalen
derår under l'ilket uppbördsåret har 
gå/I ut. 

Ell sådant omprömingsbeslut far 
meddelas ären e_fier utgången al' 
den tid som anges i.första st_vcket 

I. om slut/i!(. krarstående eller 
tillkommande skall debiterats med 
.för högt belopp l'ller örerskjutande 
skatt tillgodoräknats med for lågt 
belopp, 

2. om det föreligger annan .tdak
tighet än som sägs under I till den 
skallskyldiges nackdel i hans skalt
sedel. 

3. om det .fore/igger mot.1Tarande 
.ti:laktighet som anges under I och 2 
i beslut om arbetsgirares ansvarig
het .for arbetstagares skall, eller 

4. om belopp som har räknats in i 
drn ska11skyldige.1· underlag .f{jr 
egenavg(fier har anse/ls inte utgöra 
inkomst al' annat .fi'irrän•sarbete 1•id 
beräkningen m· pensionsgrundande 
inkomst. 

90 § 

El/ omprörningsbes/111 som är till 
nackdel jor den skattskyldige eller 
arbetsgivaren .far, utom i .fall som 
avses i 92 §. inte meddelas e.fier ut-

Prop. 1990/91: 46 
Bilaga 2 

116 



Nurarande lydelse Föreslagen l_vdelse 

gången av året ejier det kalenderår 
under i·ilket uppbördsåret har gått 
ut. 

Efterprövning 

91 § 

Skattempndigheten får meddela 
ett omprövningsbeslut som är till 
nackdel för den skattskyldige eller 
arbetsgil>aren efier utgången a1· den 
tid som anges i 90 § under de förut
sättningar och på det sätt som anges 
i 92- 94 §§ (eft erpröi·n i ng). 

92§ 

Efierprövningjar ske 
I. vid rättelse av felräkning, miss

skrfrning eller annat uppenbart för
biseende. 

2. om en arbetsgivare har gjort 
avdrag för preliminär eller kvarstå
ende skatt men inte redm•isat och 
betalat in det innehållna beloppet, 

3. om en arbetsgivare utan skälig 
anledning har underlåtit att göra 
a1·drag för preliminär eller kvarstå
ende skatt. 

93§ 

Efierpröi·ning enligt 92 § I och 3 
får ske endast om den ai•ser belopp 
av någon bet_vde/se. 

Efterprörning får inte ske om 
skattem.vndigheten tidigare fattat 
beslut om efterpröming avseende 
samma fråga. 

94 § 

Skattemyndighetens beslut om 
efterprövning enligt 92 § I skall 
meddelas .fOre utgången av det fem
te året ejier det kalenderår under 
l'ilket det uppbördsår, då skatten 
rätteligen skulle ha debiterats eller 
felaktigt restituerats, har gått ut. 

Skattemyndighetens beslut om 
efierpröl'lling enligt 92 § 2 och 3 
skall meddelas före utgången ai• det 
femte året ejier det kalenderår un
der l'i!ket det uppbördsår, då skallen 
rätteligen skulle ha redo1·isats. har 
gått ut. 

Har skattskyldig bevi(iats an-
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(85 § I 1110111. 10
) 

Skattemyndighetens beslut enligt 
denna lag får överklagas hos läns
rättcn av skattskyldig, arbetsgivare 
och riksskatteverket. om inte annat 
följer av andra stycket. I fråga om 
beslut om fastställande av avgifts
underlag för egenavgifter gäller vad 
som föreskrivs i 11 - 13 §§ lagen 
(1959: 551) om beräkning av pen
sionsgrundande inkomst enligt 
lagen ( 1962: 381) 0111 allmän försäk
ring. 

Beslut om rerision enligt 78 § I 
mom. och beslut l'arignwm l'ite har 
förelagts får inte Öl'erklagas. Inte 
heller beslut enligt 55 §I mom. förs
ta stycket och 55 § 2 mom. andra 
stycket samt beslut rörande fram
s1ällning om jorsällande i konkurs. 
ackord.~f(irslag och arskriming a1· 
skall .far örerklagas. 

10 Senaste lydelse 1990: 329. 

Föreslagen lydelse 

stånd med betalning ar skall i al'
vaktan på kammarräl/s eller rege
ring.väl/ens beslut med anledmng 
av Öl'erk/agande, jår i fall som oll'SeS 
i 92 § 3 ejierprörning ske inom en 
tid ar yuer/igare högst trå år, räk
nat från utgången av det kalender
år, då domstolens beslut meddela
des. 

Om den skal/skyldige eller arbets
givaren har arlidit, .får beslut om 
e.fierprövning inte meddelas e.fier ut
gången av det andra året e.tier det 
kalenderår då bouppteckningen e.f~ 
ter honom gars in jOr registrering. 

Beslut om särskilda debiteringsåt
gärder 
95 § 

Ska11emyndighete11 skall snarast 
e.tier det all el/ beslw om taxerings
åtgärder enligt taxt!ringslagen 
( 1990: 324) har meddelats eller en 
allmän jorvaltningsdomstol medde
lat beslut i ett mål som är av bet.v
delse .for debiteringen ar skall göra 
den ändring i skattedebiteringen 
som föranleds al' bes/u/t'l. 

Överklagande m. m . . 
96§ 

Skattemyndighetens beslut får 
överklagas hos länsrätten av skatt
skyldig, arbetsgivare och riksskatte
verket, om inte annat följer av 97 §. 
I fråga om beslut om fastställande 
av avgiftsunderlag för egenavgifter 
gäller vad som föreskrivs i 11 -
13 ** lagen ( 1959: 551) om beräk
ning av pensionsgrundande in
komst enligt lagen ( 1962: 381) 0111 

allmän försäkring. 
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Den skattskyldige.i· eller arbetsgi
rarens överklagande skall vara 
skr{filigt och ha kommit in inom trå 
månader /'rån den dag klaganden 
fick del a1; beslutet. Vid örerklagan
.de av beslut om debitering till .foljd 
ar taxeringsbeslut gäller bestäm
melserna i 6 kap. 3 §-taxerings/agen 
( 1990: 324). 

Örerk/agande a1• riksskaltererket 
skall rara skrUiligt och ha kommit 
in inom trå månader ji'im den dag 
beslutet meddelades. 

Riksskattererket .får hos länsrät
ten yrka all arbetsgirare åläggs an
warighet_for arbetstagares skall. 

97§ 
Föreläggande 1•id vite och beslut 

om re1•ision enligt 78 § 1 mom . .far 
inte öi•erklagas. lille heller bes/111 
enligt 55 § 1 mom . .fOrsta stycket 
och 55 § 2 mom. andra stycket eller 
beslut rörandeframställning om.for
sättande i konkurs, ackordsförslag 
och arskrirning ai• skatt får örer
klagas. 

Den skattskyldiges och arbetsgiva-; 
rens överklagande 
98§ 

Överklagandet skall i•ara skr(ftligt 
och ha kommit in fore utgången al' 
det femte året e_tier det kalenderår 
under i•ilket uppbördsåret har gått 
ut. Om det örerklagade beslutet har 
meddelats ejier den 30 juni femte 
året e.fier det kalenderår under ril
ket uppbördsåret har gått ut och kla
ganden har fått del ai· beslutet e_fter 
utgången a11 oktober samma år. far 
överklagandet dock komma in inom 
trå månader från den dag då kla
ganden .tick del av besllllet. 

Överklagande ar beslut om preli
minär taxering, sättet.for uttagande 
ai• preliminär skatt. debitering eller 
jämkning al' sådan skatt. rerkstäl
lande av skatteardrag och anstånd 
enligt 48 §med inbetalning av skall 
skall ha kommit in inom t1•å måna
der från den dag då klaganden fick 
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(87§11) 

Besrär över beslut enligt denna 
lag eller över taxering inverkar icke 
på skyldigheten att erlägga den 
skatt, som besvären rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
icke vunnit laga kraft. Motsvarande 
gäller vid verkställighet enligt ut
sökningsbalken. 

(87 a .~·I~) 

Vad som sägs i 46 § 3 mom., 47, 
58, 65 och 66 §§. 69 § I mom .. 70 § 
2 mom., 71, 75-77 a§§ och 78§ 
samt i 80, 81, 83 och 84§§, 85§ 1 

11 Senaste lydelse 1986: 1288. 
12 Lydelse enligt prop. 1990/91: 5 

Föreslagen lydelse 

del av bi!slutet. 
Vid örerklagande ar beslut om 

di!bitering till följd ar taxeringsbe
slut gäller bestämmelserna i 6 kap. 
3 §taxerings/agen (1990:324). 

Den ska11skyldige och arbl!tsgi1·a
ren får örerklaga ett beslut enligt 
denna lag ä1•en om det inte gått ho
nom emot. 

Riksskatteverkets överklagande 

100§ 

Ö1•erklagandet skall rara skr({tligt 
och ha kommit in inom tid.1frist som 
enligt 89. 90 och 94 §§ gäller för 
beslut om omprörning på initiatfr 
ai· skattem}'ndighet eller ejier sådan 
tid men inom trå månaderfrån den 
dag då det Öl'erklagade beslutet 
meddelades. 

Örerklagas ett omprövningsbl!s!ut 
som avser e.fterpröl'fling och .vrkas 
ändring till den skattsk.vldiges eller 
arbetsgirarens nackdel, skall ö1•er
klagandet ha kommit in inom trå 
månader från den dag då besllllet 
meddelades. 

Riksskatte1wket får hos länsrät
ten )1rka all en arbetsgfrare åläggs 
ansvarighet för arbetstagares skatt. 

103 § 

En begäran om omprörning eller 
ett överklagande ar ett beslut enligt 
denna lag eller ar ett beslut om taxe
ring inverkar intl! på skyldigheten 
att betala den skatt, som omprö1•
ningen eller ö1•erk/agandet rör. 

Åtgärd enligt denna lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder åtgärden 
inte vunnit laga kraft. Motsvarande 
gäller vid verkställighet enligt ut
sökningsbalken. 

104§ 

Vad som sägs i 46 § 3 mom., 47, 
58, 65 och 66 §§, 69 § I mom., 70 § 
2 mom., 71, 75-77 a§§ och 78§ 
samt i 80, 81, 83, 84 och 96 §§, 99 § 
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mom., 86 § 1 mom. samt 86 a § 
gäller i tillämpliga delar också i frå
ga om den som är skyldig att göra 
skatteavdrag från sådan ränta eller 
utdelning som avses i 3 § 2 mom. I 
tredje stycket. Vad som där sägs om 
arbetsgivare och arbetstagare skall 
då gälla den som är skyldig att göra 
skatteavdraget, respektive den för 
vilken skatteavdraget gjons. 

Föreslagen lydl!!se 

I mom. samt 101 §gäller i tillämp
liga delar också i fråga om den som 
är skyldig att göra skatteavdrag från 
sådan ränta eller utdelning som av
ses i 3 § 2 mom. I tredje stycket. 
Vad som där sägs om arbetsgivare 
och arbetstagare skall då gälla den 
som är skyldig att göra skatteavdra
get, respektive den för vilken skat
teavdraget gjorts. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på ärenden och mål 

som avser uppbördsåret 1991/92. 
3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om skatt som 

grundas på 1990 eller tidigare års taxeringar eller eftertaxering för sådant 
år. 

4. De nya bestämmelserna om anståndsränta och riksskatteverkets över
klaganderätt tillämpas dock från och med den I januari 1991 även om 
beslutet meddelats dessförinnan. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare' 

dels att 12. 13. 15-20, 45 och 55 §§skall upphöra att gälla. 
dl'ls att rubrikerna närmast före 11 och 17 §§skall utgå. 
dels att nuvarande 50-53 och 56 §§skall betecknas 68. 70, 72 och 76-

78 §§, 
dels att 2. I 0, 11, 21. 22, 28, 30, 31, 37 -42 och 46 §§, de nya 68. 70, 72 

och 76 §§samt rubriken närmast före I 0 §skall ha följande lydelse, 
dels att rubrikerna närmast före 28 § och nuvarande 50 § skall sättas 

närmast före 27 a §respektive den nya 68 §. 
dels att det i lagen skall införas tjugofyra nya paragrafer, 27 a. 50-6 7, 

69. 71 och 73- 75 §§,samt närmast före 50, 52. 57, 59. 67, 70, 73 och 76 §§ 
åtta nya rubriker av följande lydelse. 

Nul'arandl' lydelse Föres/agen lyddse 
2 §2 

I denna lag förstås med 
län: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3- 5 §§ lagen 

( 1981: 691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas; 
uppbörc!l·deklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 § I 

mom. uppbördslagen ( 1953: 272): 
ma11ad1·avg(fi: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §: 
utgifisar: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas; 
årsaig(fi: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret; 

årsuppgift: en arbl'lsgil'are.1· 
uppg(fi om den län på vilken år.1w·
g(fi skall beräknas: 

redara1g(fi: de arbetsgivaravgifter som avser lön för vilken sjömansskatt 
skall betalas: 

restitutionsränta: ränta enligt 24 §; 
anståndsränta: ränta enligt 30 §. 

Fastställe/se av månadsavgift, m. m. Beslut om månadsavgift 
10 §J 

Skattem.vndighcten skall .faststäl
la månadmrg(fien och i .forekom
mande .fall ålägga betalningssky/-

1 Senaste lydelse av 
12§1987:1208 
15 * 1990: 332 
16 § 1990: 332 
17 § 1990: 332 
18§ 1990:332 
19 § 1990: 332 
20 § 1990: 332 
53 § 1990: 332 
55 § 1990: 332 
56 § 1986: 1388. 
2 Senaste lvdelse 1990: 332. 
3 Senaste lydelse 1990: 332. 

lifånacil'al~rtUi skall beslutas för 
rarje månad med ledning ar upp
biirdsdeklaration och ärriga till-
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dighet j(:ir arbetsgimren 0111 denne gängliga handlingar. 
har 

I. undl'rlåtil all lämna redoris
ning enligt 4 §: 

2. lämnat oriktig uppgifi och 111a
nwfwrg(fien på grund därur blil'il 
.f(ir lag: ella 

3. mlorisat .tiJr hög månadsarg(ti 
och beslut 0111 restitwion elll'I" ar-
kortning skall 11ll!lidefas. 

Betalningsskyldighet skall också 
åläggas arbetsgirarl!n för arg(fishl!
lopp som har redorisats i uppbärd1·
dekfara1 ion men inte bl'lalats. Be
lopp .ti"ir rifket betalningsskyldighet 
älagts.får omedelbart driras in. 

Äan på grund av brister i arbets
givarens uppgifter, bokföring eller 
anteckningar om utgiven lön 
underlaget för den månadwrg(ti 
som skall fastställas inte beräknas 
tillförlitligt, skall det uppskal!as av 
skattemyndigheten efter vad som 
bedöms vara skäligt med hänsyn 
till föreliggande omständigheter så
som verksamhetens art och omfatt-
ning. 

Om arbetsgil'aren saknat skälig 
anledning anta all uppg(!i som han 
har lämnat om rärde a1· naturaf()r
mån har l'arit oriktig.far skallem.vn
cligheten inte pa grund ar det .fi:lak
tiga rärdet .filstställa häid månad1·
arg(fi. Ska11e111yndigheten hehörer 
inte heller bes/lila om rällclsl' när 
den oriktiga uppg(tien arseende na
tura.fiJrmånen gäller el/ mindre bl!
fopp och rä//e/se inte .vrkas al' ar
betsgirnren. 

Månadwrgi/i .far .fastställas ären 
i .fall dii argifi .fiJr samma månad 
tidigare .fastställts. Besflll enligt 
denna paragraf .far intl! meddelas 
om ärsal'g(!i harjåstställts. 

Skattemyndigheten eller riksskat
tererket .får anmana en arbetsgil'are 
att inom den tid som ange/Is i an
maningen /ämna årsuppg(fi. 

4 Senaste lydelse 1990: 332. 

E.fia elen I mars året e.fier utg(f is
året far besll// om 111ånad.1·mg(!i er
sä11as med beslut 0111 årsmg(ti. 

Ilar arbetsgimrrn inte lämnat 
uppbiirdsdeklaration elll'I" kan på 
grund av brister i arbetsgivarens 
uppgifter. bokföring eller anteck
ningar om utgiven lön underlaget 
för den argifi som skall besfwas 
inte beräknas tillförlitligt, skall det 
uppskal!as av skattemyndigheten 
efter vad som bedöms vara skäligt 
med hänsyn till föreliggande om
ständigheter såsom verksamhetens 
art och omfattning. 

Har arlwr.1gil'aren lämnat upp
bördsdeklaration inom den tid som 
anges i 54 § I mom. j(jrsta s/J•cket 
uppbörds/agen (1953: 272) eller 
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Har uppbördsdeklaration läm
nats under särskilt redm·isnings
nummer skall årsuppg(ft lämnas 
under samma nummer. 

Föreslagen lydelse 

inom den tid som anges i ett beslut 
om anstånd med au lämna deklara
tion anses hes/ut om månadsavgU~ 
ten ha fallats i enlighet med dekla
rationen. 

Om deklarationen inte har kom
mit in till skattemyndigheten inom 
den tid som anges i fijrsta stycket, 
anses månadsavgiften ha bestämts 
till noll kronor. Kommer deklaratio
nen in till skattemyndigheten 1·id en 
senare tidpunkt anses beslut i stället 
ha fattats i enlighet med deklaratio
nen, om inte ett ompröl'llingsbeslut 
har meddelats des~förinnan. 

21 § 

Den som i egenskap av företräda- Den som i egenskap av företräda-
re för en arbetsgivare, som är juri- re för en arbetsgivare, som är juri
disk person, uppsåtligen eller av disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har underlåtit att grov oaktsamhet har underlåtit att 
betala arbetsgivaravgifter i räl/ tid betala arbetsgivaravgifter i den tid 
och ordning är tillsammans med ar- och ordning som anges i 4 och 9 §§ 
betsgivaren betalningsskyldig för är tillsammans med arbetsgivaren 
beloppet samt den restavgift och betalningsskyldig för beloppet samt 
tilläggsavgift som belöper på detta. den restavgift och tilläggsavgift 
Betalningsskyldigheten får jämkas som belöper på detta. Betalnings
eller efterges om det föreligger sär- skyldigheten får jämkas eller efter
skilda skäl. ges om det föreligger särskilda skäl. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall föras vid allmän domstol. 
Talan får inte väckas sedan arbetsgivarens betalningsskyldighet för belop
pet har bortfallit enligt lagen ( 1982: 188) om preskription av skatteford
ringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indriv
ning ske i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbörds
lagen (1953: 272). Därvid får införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken äga 
rum. 

Den som har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt första stycket får 
söka beloppet åter av arbetsgivaren. Därvid skall bestämmelserna i 76 § 
uppbördslagen tillämpas. 

Bestämmelserna i 4 § preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga om 
regressfordran enligt tredje stycket. 

22 § 

Har en arbetsgivare avlidit och 
skall betalningsskyldighet åläggas 
for arbetsgivaravgifter som belöper 
·på tid före dödsfallet, skall beta/
ningsskyldigheten åläggas dödsbo
et. 

Har en arbetsgivare avlidit är 
dödsboet efter honom sk.vldigt att 
betala de arbetsgivaravgifter som 
belöper på tid före dödsfallet. 
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Nuvarande 1.vdelse 

Har arbetsgivaravgifter inte beta
lats i den tid och ordning som är 
föreskriven i denna lag för betal
ning av sådan avgift eller som har 
bestämts enligt 7 §, 19 §andra styc
ket eller 54 §, utgår restavgift och 
tilläggsavgift enligt 58 § 1 mom. 
uppbördslagen (1953: 272). Därvid 
skall bestämmelserna i 58 § 2 mom. 
första stycket samma lag tillämpas. 

Föreslagen lydelse 

27a§ 
Arbetsgfrararg(fier och anstånd1·

ränta som inte har betalats i rätt tid 
och ordning får omedelbart drivas 
in. 

Har arbetsgivaravgifter inte beta
lats i den tid och ordning som är 
föreskriven i denna lag för betal
ning av sådan avgift eller som har 
bestämts enligt 7 § eller 30 §, utgår 
restavgift och tilläggsavgift enligt 
58 § 1 mom. uppbördslagen 
( 1953: 272). Därvid skall bestäm
melserna i 58 § 2 mom. första styc
ket samma lag tillämpas. 

Uppbördslagens bestämmelser om indrivning, avkortning, avskrivning 
och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas i fråga om belopp på 
vilket denna lag är tillämplig. Införsel enligt 15 kap. utsökningsbalken får 
äga rum. 

30 §6 

Har ett beslut om hetalnings~5kyl
dighet överklagats eller kan annars 
betalningsskyldigheten antas kom
ma att sättas ned får skattemyndig
heten medge anstånd med betal
ningen. Därvid gäller bestämmel
serna i 49 § I, 2 och 3 mom. upp
bördslagen (1953: 272) i tillämpliga 
delar. 

Har ett beslut om arbetsgirarav
g{fter överklagats eller kan annars 
al'glfisbt'loppet antas komma att 
sättas ned får skattemyndigheten 
medge anstånd med betalningen. 
Därvid gäller bestämmelserna i 
49 § 1, 2 och 3 mom. uppbörds
lagen (1953: 272) i tillämpliga de
lar. 

Den som har fått anstånd skall betala ränta (anståndsrä111a) för den del 
av anståndsbeloppet för vilket betalningsskyldighet kvarstår vid anstånds
tidens utgång. Anståndsränta beräknas för visst kalenderår efter en ränte
sats som med tre procentenheter överstiger det av riksbanken fastställda 
diskonto som gällde vid utgången av det föregående året. 

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den, då beloppet 
skulle ha erlagts om anstånd inte hade medgetts, till och med den månad, 
då anståndstiden gått ut eller, om betalning skett dessförinnan. till och 
med den månad betalning skett. Anståndsränta som understiger 50 kronor 
skall dock inte påföras. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen 
bortfaller. 

Bifalls arbetsgivarens yrkande av skattemyndigheten skall erlagd ränta 
återbetalas. Bifaller domstol ett överklagande skall erlagd ränta återbetalas 
sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat belopp beräknas restitu
tionsränta. I fråga om ränteberäkningen gäller i tillämpliga delar 24 §. 

St'dan skattt'myndigheten ålagt 
arbt'tsgiraren betalningsskyldighet 

5 Senaste lvdelse 1987: 1108. 
'Senaste lydelse 1990: 332. 
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Numrande lydelse 

for räntebeloppet får det omedelhart 
dril'as in. 

Föreslagen l.vdelse 

I fråga om befrielse från anståndsränta gäller bestämmelserna i 49 § 5 
mom. uppbördslagen. 

31 §7 

Bestämmelserna i 1 - 13 och 
15-30§§ gäller också redaravgift, 
om inte annat följer av vad som 
föreskrivs i andra stycket eller i 
32-35 och 37 §§. 

I stället för tidsangivelsen den I 
mars året efter utgiftsåret i 17 §skall 
i fråga om redaravgift gälla den 30 
april året efter utgiftsåret. 

Bestämmelserna i I - 12. 21- 30 
och 50-67 §§gäller också redarav
gift. om inte annat följer av vad som 
föreskrivs i andra stycket eller i 
32-35 och 37 §§. 

I stället för tidsangivelsen den I 
mars året efter utgiftsåret i I 0 §skall 
i fråga om redaravgift gälla den 30 
april året efter utgiftsåret. 

37 § 

Beslut vm betalningsskyldighet 
för redaravgift får meddelas bara 
om sjömansskatt har betalats för 
lönen eller om den sjömansskatt 
som belöper på lönen får drivas in. 

Beslut som medför betalnings
skyldighet för redaravgift får med
delas bara om sjömansskatt har be
talats för lönen eller om den sjö
mansskatt som belöper på lönen får 
drivas in. 

38 § 

En arbetsgivare, som i uppbörds
deklaration. årsuppgifi eller annat 
skriftligt meddelande om sin skyl
dighet att betala arbetsgivaravgifter 
har lämnat en uppgift som befinns 
vara oriktig, påförs avgiftstillägg 
med 20 procent av det avgiftsbe
lopp som ytterligare rätteligen skall 
utgå. 

En arbetsgivare, som i uppbörds
deklaration eller annat skriftligt 
meddelande om sin skyldighet att 
betala arbetsgivaravgifter har läm
nat en uppgift som befinns vara 
oriktig, påförs avgiftstillägg med 20 
procent av det avgiftsbelopp som 
ytterligare rätteligen skall utgå. 

39 § 

Har med stöd av bestämmelserna 
i I 0 eller 18 § om uppskattning 
gjorts avvikelse från de uppgifter 
som en arbetsgivare har lämnat i 
uppbördsdeklaration, iirsuppgUi el
ler annat skriftligt meddelande om 
sin skyldighet att betala arbetsgi
varavgifter. påförs arbetsgivaren 
avgiftstillägg med 20 procent av det 
avgiftsbelopp som på grund av upp
skattningen ytterligare skall utgå. 
Till den del uppskattningen inne
fattar rättelse av oriktig uppgift 

7 Senaste lydelse 1987: 1208. 

Har med stöd av bestämmelserna 
i I 0 § tredje stycket om uppskatt
ning gjorts avvikelse från de uppgif
ter som en arbetsgivare har lämnat 
i uppbördsdeklaration eller annat 
skriftligt meddelande om sin skyl
dighet att betala arbetsgivaravgif
ter, påförs arbetsgivaren avgiftstill
lägg med 20 procent av det avgifts
belopp som på grund av uppskatt
ningen ytterligare skall utgå. Till 
den del uppskattningen innefattar 
rättelse av oriktig uppgift från ar-
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Nurarande /.vdelse 

från arbetsgivaren skall dock av
giftstillägg utgå enligt bestämmel
serna i 38 §. 

Föreslagen lydelse 

betsgivaren skall dock avgiftstillägg 
utgå enligt bestämmelserna i 38 §. 

40 § 

Har avgiftsunderlaget uppskat
tats med stöd av 10 eller 18 § på 
grund av att uppbördsdeklaration 
eller årsuppg(fi inte har lämnats, 
påförs avgiftstillägg om uppbörds
deklaration eller årsuppg(li inte 
kommit in trots att anmaning har 
sänts ut till arbetsgivaren. Tillägget 
beräknas till 20 procent av det av
giftsbelopp som på grund av upp
skattningen påförs utöver vad som 
skulle ha utgått enligt skriftliga 
uppgifter som arbetsgivaren läm
nat. Till den del uppskattningen in
nefattar rättelse av oriktig uppgift 
från arbetsgivaren skall avgiftstill
lägg utgå enligt bestämmelserna i 
38 §. 

Har avgiftsunderlaget uppskat
tats med stöd av I 0 § trec{je stycket 
på grund av att uppbördsdeklara
tion inte har lämnats, påförs av
giftstillägg om uppbördsdeklara
tion inte kommit in trots att anma
ning har sänts ut till arbetsgivaren. 
Tillägget beräknas till 20 procent av 
det avgiftsbelopp som på grund av 
uppskattningen påförs utöver vad 
som skulle ha utgått enligt skriftliga 
uppgifter som arbetsgivaren läm
nat. Till den del uppskattningen in
nefattar rättelse av oriktig uppgift 
från arbetsgivaren skall avgiftstill
lägg utgå enligt bestämmelserna i 
38 §. 

41 §8 

Ett beslut om avgiftstillägg enligt 
40 § skall undanröjas, om upp
bördsdeklaration eller iirsuppg(li 
kommer in till skattemyndighet el
ler allmän förvaltningsdomstol 
inom /rl' l'eckorfrån den dag då ar
betsgivaren fick del av beslutet. 

Ett beslut om avgiftstillägg enligt 
40 § skall undanröjas, om upp
bördsdeklaration kommer in till 
skattemyndighet eller allmän 
förvaltningsdomstol inom en må
nadfrån utgångrn al' den månad då 
arbetsgivaren fick del av beslutet. 

42 § 

Avgiftstillägg påförs inte i sam- Avgiftstillägg påförs inte i sam-
band med rättelse av en felräkning band med rättelse av en felräkning 
eller felskrivning, som uppenbart eller felskrivning, som uppenbart 
framgår av uppbördsdeklaration, framgår av uppbördsdeklaration el-
årsuppg(li eller annat skriftligt ler annat skriftligt meddelande från 
meddelande från arbetsgivaren. arbetsgivaren. 

Har en arbetsgivare frivilligt rättat oriktig uppgift. påförs inte avgiftstill
lägg. 

46 §9 

Om betalningsskyldighet för ett 
avgiftsbelopp enligt 20 §inte längre 
kan åläggas får skattemyndigheten 
inte påföra avgiftstillägg på belop
pet. 

8 Senaste lvdelse 1990:332. 
''Senaste lydelse 1990: 332. 

Om bctalningsskyldighet för ett 
avgiftsbelopp inte längre JiJrcligger 
får skattemyndigheten inte påföra 
avgiftstillägg på beloppet. 
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Nul'arande l_vdelse Föreslagen l_vdelse 

Avgiftstillägg får inte påföras om arbetsgivaren har avlidit. 

Omprövning 

50§ 

Skattemyndigheten skall om
prö1·a ett beslut enligt de11na lag i en 
fråga som kan ha bet_l'delseför sk}'l
digheten att betala arbet.1gil'ara1gU~ 
ter, ränta eller särskild al'g(fi, om 
arbetsgil'aren begär det eller om det 
finns andra skäl. Beslut om för
handsbesked enligt 22 a §får dock 
ompröl'as e11dast på begäran al' 11å
go11 a1• söka11dena. Att omprörning 
skall ske när ett beslut har ö1•erkla
gatsframgår av 72 §. 

Skattem}'11digheten far a1·stå från 
att på eget initiatir ompröl'a el/ be
slut, om omprövningen skulle al'se 
endast ett mindre belopp. 

51 § 

Om en årsaig(ft har beslutats far 
skattemyndigheten inte ompriira en 
fråga om beslut om månad.1·a1•gUi 
som skall ingå i år.1·a1•g(fie11. En be
gära11 om sådan ompröl'lling skall 
anses arse beslutet om år.1·a1•g(f/. 

Om en fråga som a1·ses i 50 §har 
al'gjorts av allmän .forl'altni11gs
domstol. får ska11emy11digheten inte 
ompröva frågan. 

Ompriiming på begäran al' ar
betsgivaren 

52§ 
Vill arbetsgil'are11 begära omprör

ning al' ett beslut, skall ha11 göra 
della skrUiligt. Begäran skall, om 
inte annat f{jreskril's i 53 §, ha kom
mit i11 till skattemy11digheten .f{jre 
utgången a1· det .1jätte året tdier ut
g(f/såret. 

Om arbetsgiraren gör sannolikt 
att han inte i11om tl'å månader före 
utgången ai· den tid som anges i 
forsla stycket .fatt kännedom om el/ 
beslut enligt denna lag som är till 
hans nackdel eller handling med 
uppgifi om 1•ad han ålagts all beta
la, .far han ända begära omprör
ning. Begäran skall ha kommit in 
inom 11•å månader/rån den dag han 
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Nurarande lydelse 

9 Rikw/ugm J<)<J()/91. I sam/. Nr 4n 

Föreslagen lydelse 

tick .1ådan kännedom. 
liar arbetsgil'aren inom den tid 

som anges i .fdrsta eller andra styc
ket gel/ in skrirclsen med begäran 
0111 omprörning till en annan skat
temyndighet än den som .fallat be
slutet eller till en all111ä11 .fdrralt
ni11gsdomstol . .far ärendet ändå prö
ras. Skrivelsen skall dä omedelbart 
öri!r.1ä11da.1· till de11 ska11e111yndighet 
som fattat hesllllet med uppgifi om 
den dag då handlinge11 ko111 in till 
my11dighete11 eller do111swlrn. 

53 § 

En begäran om 0111prörni11g al' 
beslut enligt 6 § tredje stycket eller 
7 § skall ha kommit in till skaue
myndighete11 inom tl'å månader 
från det arbetsgirare11.fick del ar be
shitet och en begäran om omprör
ni11g ar cl/ bes/lit enligt 22 a §skall 
ha kommit in till skallemyndighe
ten inom tre reckor fr(m det sökan
den.fick del ar beslutet. 

54§ 

Om en begäran om omprörning 
inte är egenhändigt undertl'L'knad 
al' den som begär ompriirningen el
ler hans ombud. jär skallemy11dig
heten u(fiirda .fVreläggande 0111 all 
underil'Cknamk skall ske med på
.fi'j(jd att ompriirning annars iflle 
görs. 

55 § 

.4°1'en om tiden .fdr begäran om 
omprörning har gå// !//, .får ett be
slut om lllgifistillägg på begära11 a1· 
arhetsgiraren ompröras, så länge 
bes/l//et i den arg(fi,\fi·åga som för
an/el/ al'gifistillägget inte har l'Unnit 
ta.f:a kra.fi. 

56§ 

Trots bestämmelsen i 51 § andra 
stycket .får en ji-åga som har lllgjorts 
ar länsräl/ eller kammarrätt genom 
beslut som l'Unnit laga krafi om
pröl'Gs, om bes/111e1 al'l'iker Fan 
rällstillämpningen i el/ regerings
räl/sargöramk som har ml:'dde/ats 
däre.fier. 
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Nul'arande lydelse Fiireslagen l_wlelse 

Omprärning på ini1ia1ir ar ska1-
te111_1·m/ighel1'n 

57§ 
Omprämr skattc111_1•ndighete11 

sjä/rma/l/ t'lt arg(fisheslw. far om
pröl'!lingsbeslw som är Li/I arhdsgi-
1·arens .Nirdel meddelas jiire 111gång
cn ar del sjätll' aret ('.fier wgifisåre/. 

El/ sådant ompriirningslwslw _tar 
meddelas ären t'.ficr 11/gången ar 
.1jä11e åre/ t:fier utgifisåret. om det 
färanleds ar ska11em_rndighe1.1· eller 
allmän .fi"irraltningsdomstols beslut 
angående annat utg!fisår eller an
nan arhetsgirare eller om el/ belopp 
som har inräknats i mgifi.111nder/a
ge1 inte har ansetts lllgiira inkomst 
ar anställning l'id beräkningen al' 
pensionsgrundande i nkomsl . 

. 'i"ren om tiden för omprörning en
ligt fiirsta styckl'I har gäll 111 .får 
skauemyndigheten till arbetsgim
rens .f?irdel sjä/rmant · ompriira dl 

bes/!// om arg(fistillägg så länge be
sltllet i den arg(fi.~/i"åga som ./i"iran
/ell argifi.l'lilläggel inle har 1·11nni1 
laga kra.f i. 

58§ 

El/ omprömingsbesllll som är Li/I 
nackdel tör arbetsi:iraren får. 1110111 i 
.fall so11i ar.;·es i tr;1Jje st_r~'ket sam/ i 
60 och 61 §§. inte meddela.i e.ticr 
111gången ar andra are/ t'.fier lllgifis
åre/. 

Om arbetsgiraren saknat skälig 
anledning anta all uppg(fi som han 
har lämnat om rärde a1· natura_tär
man har rarit orikligfår ska11emyn
dighe1en i111e på grund ar de1.tdak
tiga rärdet ompriil'a bes/U/et Li/I ar
het.1Ril'arens nackdd 

Har arbetsgirarrn illle gl:'ll in 
upphiirdsdck/aration i räl/ tid . .fdr 
el/ omprömingsbeslw som är till 
hans nackdel meddelas i:fier lll
gången ar drn tid som anges i.första 
.1·1.l'cket. El/ sddant omprömingsbe
slut .får meddelas inom el/ år .fi"dn 
drn dag uppbördsdeklarationen 
kom in till skauemrndigheten. dock 
.l"l:'nast .f/ire Il/gången ar .1jäl/e aret 
i:tia 11tgifisåre1. 
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E.fierprörning 

59§ 

Skattemyndigheten fdr meddela 
ett omprörningsbeslut som är till 
nackdel för arbetsgil'aren t'.fier ut
gången a1· den tid som anges i 58 § 
under de .fOrutsättningar och på det 
sätt som anges i 60- 66 §9' (efter
p rö l'fl i ng). 

60§ 
. : Ejierprövning.fdr ske om arbetsgi-

· .1·aren 
1. i uppbärdsdeklaration eller på 

annat sätt/ämnat oriktig uppg(li. 
2. lämnµt oriktig uppg{li i mål 

om arbetsgil'ararg(lier. 
3. underlåtit att lämna upphörd.1·

deklaration eller infimirad upplys
ning 

och den oriktiga uppg{lien eller 
underlåtenheten medfört att el/ a1·

g!fisbeslut blivit felaktigt eller inte 
fattats. 

61§ 
Efierprävningfar också ske 
1. 1·id räl/e/se av.felräkning. miss

skril'fling eller annat uppenbart .f(ir
biseende. 

2. om ett belopp som intt' har in
räknats i arg(ftsunderlaget har an
sel/s u/göra inkomst al' anställning 
rid beräkningen a1• pensionsgrun
dande inkomst. 

Ejierprörning enlig! jiirsta stycke! 
2 fdr illle ske om besllllet skulle 
framslå som uppenbar! oskälig!. 

62§ 
Ejierprörning enlig! 60 §och 61 § 

.forsla slycket 1 .fdr ske endast om 
den al'ser belopp ar någon be1ydel
se. 

Om arbe1.1giraren saknat skälig 
anledning a/l/a att uppg(lt som han 
har lämnat om rärde ar naluraför
man har vari! oriktig/år skattemyn
dighelen ime på grund ar del felak
tiga rärdet bes/lila om lu~id arg(ti. 
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Ejierprörning får inte ske om 
skattemyndigheten tidigare fattat 
beslut om ejierprövning al'Seende 
samma./Tåga. 

63§ 

Skattemyndighetens beslut om 
e.fierprörning skall meddelas före 
utgången al' .1jätte året l'.fier utg(fis
året om inte annat anges i 64-
66 §§. 

64§ 

Beslut om l'.fierpröl'fling enligt 
61 §.första stycket 2 .får meddelas 
ären e.tier den tid som anges i 63 § 
men senast sex månader t'.fier di'! 
bes/lit som föranleder ändringen. 

Beslut om e.fierpröl'lling på grund 
ar oriktig uppg(!i i omprörnings
ärende eller mål om arbetsgil'arar
g(lier.får meddelas t'.fier den tid som 
anges i 63 §men senast inom ett ar 
Fån utgången al' den manad då 
skattemyndighetens eller domsto
lens beslut i ärendet eller målet 1·1m
nit laga kraji. 

Om arbetsgil'aren har arlidit . .får 
hesllll om <'.fierprii1•ning inte mt'dde
las e.fier utgiingl:n ar det andra iiret 
e.fier det kalnulerår då bouppteck
ningen l'.fier honom ga1•s in för re
gistrering._ 

65 § 

Har arbetsgiraren pil sätt som an
ges i 14 §andra st_l'cket skattebrotts
/agen ( 1971:69) delgetts underrät
telse om misstanke om bro/I som 
arser arbetsgirararg(lierna eller har 
åtal räckts mot honom .fdr sådant 
brott . .far beslut om efierpröl'flingfiJr 
den period som brottel arser medde
las ar ska11emyndiglu.'/e11 ären e.fier 
utgången ar den tid som anges i 
63 §. Detsamma gäller om tiden Ji"ir 
att ådöma arbet.1girart'11 piJ.fd/jdför 
sådant brou har.fOrlängts genom be
s(ll/ enligt 14 a .~· skaltebrouslagcn. 

Besllll om <~tierpn.iming .får i fall 
som arses i 12 § ska11ebro11slagrn 
också meddelas e./ier 111gimgc11 ar 
den tid som anges i 63 f 
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Nul'Grandl! lydi!lsl! 

(50 § 10
) 

Föreslagl!l1 lydelse 

Beslut enligt .fOrsta stycket skall 
mt!dde/a.1· .fore utgangl!n ar kall!n
deråret t:fier det år då någon ar de 
där angil'fla dtgärdema först rid
wgs. Beslut enligt andra styck I!/ skall 
mt!ddt!lasfön! lilgången ar kalender
årl!t (/ia dl!/ ar då åtgärd som arses 
i I 2 § ska11ehro11s/agen ridrogs. Har 
arbetsxil'aren ar/idir skall dock be
s/111 om l'.fierpröming meddl!/as 
inom sex månader/rån död.\/illler. 

Beslut enligt första stycket skall. 
utom i fall som arses i I 2 § ska11e
bro11s/agen. undanröjas ar ska11e-
111yndigheten. om ara/ inte räcks pa 
grundl'G! ar den jorundersökninK 
som .fOranlt!ll underräue/sen 0111 
bro//smisstanke t!ller bes/Ulet om 
ti<!l:for/ängning eller. 0111 åtal har 
räckts. åtalet läggs necl ella inte bi
falls till niigon del. 

66 .~· 

Vad som sägs i 65 § tillämpas 
ocksa beträ.ffilndl! en juridisk per
sons arbl!tsgirarm·g(lier. om åi!(ärd 
som arses i 65 § Ji'irsta stycket har 
ridtagit.1· mor den som har jOreträl/ 
den juridiska personen eller 0111 fall 
som arses i 12 .~ ska11ebrot1slage11 
( 1971:69) .foreligger beträjfamle ho
nom. 

Beslut om särskilda debiteringsåt
gärder 
67§ 

Skaltemyndigheten skall snarast 
c:tier det all en allmän jOrvaltnings
domswl meddelat bes/U/ i mäl om 
arbl!tsgil'ararg(fier bes/lila de arg(!~ 
ter och 1·i<lta de dehiteringsåtgärder 
i ärrigt som .fOran/eds m· domstolens 
beslut. 

68§ 

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten. 
Sjömansskattekontorets beslut får överklagas hos sjömansskattenämn

den. 
Riksskat/el'erkets. skattemyndig

hetens eller sjiimansskalll!ko111ore1.1· 

10 Senaste lydelse 1990: 332. 

10 Riksdagen /990191. I sam/. Nr46 
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Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

beslut om rel'ision l!ller beslut l'ar
igenom rite har Ji"irelagts .far inte 
Öl'erklagas. 

(50a .~·I I) 
Örcrk/agande a1· arbelsgil'are, det 

allmänna omb11de1.fbr siömansskall 
eller. när fräxa är om beslw enlig! 
22 af nagon al' sökandena skall 
vara skriftligt och ha kommit in 
inom två månader från den dag kla
ganden tick del av beslutet. 

Överklagande av riksskauererkel 
skall rara skr(filigl och ha kommit 
in inom två månader från dl!! beslu
tet meddelades. 

Riksskallel'erkl!l .får hos länsriil
ten yrka all arbl!tsgirara1•gifier på
ji"irs l!n arbelsgirare. 

(51 -~·12) 

Besllll ar skauemyndighe1en eller 
sjömansska1tekon1oret. som .far 
Öl'erk/agas. skall på ansökan ar ar
be1sgiraren eller. när .fi"åga är om 
bes/111 enligt 22 a §. ndgon a1· sökan
dena ompröl'as ar skauemyndighc
ten re.1pektirc sjii111ansskaueko1110-

11 Scnastt· lvdclsc 1990: 332. 
12 Senaste lyddsc 1990: 332. 

69 .9 
Föreläggande l'id rile och l.ws/111 

om rerision .far in1e ärerk/agas. 

Arbet~Xil'arens Öl'erk/agande m. m. 

70 § 
Öl'erk/agandet skall vara skrift

ligt och. om inle annal .fi"ireskrii'.1· i 
andra eller tredje s1ycke1. ha kom
mit in jl.ire utgången al' det siälle 
året l'.fier utg(tisåret. Om det örer
klagade beslutet har meddelats t!,fier 
den 30 juni siälle året t:fier det ut
gUiwir som bl!s!utet arser och arbets
giraren har .fåll dl!! ar beslllli!t c:tier 
utgiingen ar oktober samma år, .far 
iiraklagandet dock komma in inom 
två månader från den dag då arbets
girarcn fick del av beslutet. 

Övcrkiagande av beslut enligt 6 .~· 
tmlje stycket eller 7 § skall ha kom
mit in inom två månader från den 
dag arbetsgil'aren ,tick del al' beslu
tet. 

Örcrklagamie a1• beslul enligt 2 2 
a §skall ha kommit in inom tre rec
kor från det klaganden .fick del ai· 

bes/ute/. 
Et1 al'gi{isbeslut .får örerk/agas 

iiren om det inte gall klaganden 
emol. 

71 § 

.·fren om tiden Ji'ir Öl'erk/agande 
har gått ut . .får l!ll beslut om avg(!is
tillägg örerk/aga.1· så länge beslutet i 
den arg(tisfriiga som ji:iranlell al'
g(tistillägget inte har rnnnit laga 
kra.fi. 
72§ 
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Nu1·ara11dl! fvdel.11' Föreslagen lydelse 

rct. A.11sök11i11gsha11dli11ge11 skall ha 
kommit in jdrl! 1h'l!fklagandetide11.1· 
lllgång. 

Bestämmelserna i 6 kap. 5- 7 ** taxeringslagen ( 1990: 324) gäller när en 
arbetsgivare eller, när fråga är om beslut enligt 22 a *·någon av sökandena 
har överklagat skattemyndighetens beslut. 

(52 §1.1) 

Länsrättens beslut i fråga som av

ses i 6 * tredje stycket. 7 *· 22 a * 
andra stycket eller 30 § forsla styc
ket får dock inte överklagas. 

'-'Senaste lydelse 1990: 332. 

Om Öl'l!rklagandl!t arsl!I" ett bl!s/111 
om månadsaig(fi och drsal'g!fi som 
skall on~fåtta mdnadsavxUien har 
beslutats, skall örerk/agandl!t anses 
al'se besll//et om årsal'g(fi. 

Örerk/aga11de ar riksskatteverket el
ler det allmänna ombudet för sjö
mansskatt 
73 § 

Öl'erklagandet skall rara skr!fi/igt 
och ha kommit in inom tid.1frist som 
l!nligt 5 7. 58 och 63 - 66 §§ gäller 
.Mr hes/I// om ompröl'ning på initia
tiv ar skattl!lnyndighet i!lll!I" e.tier så
dan tid men i11om t1·a må11aderfrån 
den dag då det örerklagade beslwet 
1nedde/ades. 

Öl'erk/agas l'll omprävningsbes/111 
som al'ser ('.fierprärning och yrkas 
ä11dri11g till arhl!tsgivaren.1· nackdel. 
skall ä1wk/agande1 ha kommit i11 
i11om trå månader.fi"å11 drn dag dli 
hes/l//et meddelades. 

74.9 
Riksskattnerkel .får hos lii11srät-

1e11 yrka att arbctsgirararg(fier på
.fi"irs e11 ar/}(.!tsgiran:. 

Riksskattererkct .får i11te Öl'ak/a
ga cl/ beslut enl(~l l2 a §. 

75 § 
Om riksskal/el'crket har i.il'erk/a

gat el/ al'gifi.1beslut. skall däral'för
anledd talan om särskild a1x!fi fii
ras samtidigt. 

Öl'erklagande al' länsrätrens oclz 
kammarrä//('!lS bes/111 m. m. 

76§ 

Länsrättens beslut i fräga som av
ses i 6 § tredje stycket, 7 §, 22 a & 
andra stycket eller 30 § första styc
ket får inte överklagas. 
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Nurarande lydd1e F1."il"l'slage11 lydd1e 

Sjömansskattcnämndcns beslut Ö\'erklagas hos kammarrätten inom den 
tid som gäller vid Ö\'crklagandc hos kammarrätten av nämndens beslut 
enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. Beslut i fräga som avses i 6 * 
tredje stycket. 22 a * andra stycket eller 30 * första stycket fr'lr dock inte 
Ö\'crklagas. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i ärenden och mal om 

arbetsgivaravgifter som belöper pä tid clicr ikraftträdandet. 
3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fr:'!ga om ärenden och m:.'\I 

om arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 41. 48 och 48 a **samt rubriken närmast före 
40 b * lagen (I %8: 430) om mervärlkskatt 1 skall ha följande lydelse. 

Nurarandc lydelse 

Gemensamma bestämmelsl·r om be
skattningsbeslut 

fkskattningsbesllll meddelas av 
skattemyndigheten i det län där 
den skattskyldige är registrerad el
ler. om han inte är registrerad. där 
han bort vara registrerad. 

Fiire.1/agm lrdd1·(· 

Gemensamma bestämmelser om be
skattningsbeslut m. m. 

Beslut i bnkatt11i11g.1äre11de med
delas av skattemyndigheten i det 
län där den skattskyldige är regist
rerad eller. om han inte är regist
rerad. där han bort vara rcgist
rcr::id. 

Bcstämme/scma i 2 kap. 2 § tred
je stycket taxerings/agen 
( 1990: 324) gäller ären i ji-åga 0111 

hes/ut i beskallningsäl"l'nde. 
Om el! beskall11i11gsäre11d1' har l'l! 

nära samband med el! taxerings
ärende som enligt 2 kap. 4 .~· tax
erings/agen skall argiiras i ska11e-
11äm11J och Jd är lä111p/ig1 att ären
dena pröra.1· i l'tt sammanlwng . .tar 
ären beskatlningsärcndet argiiras i 
skattenämnd. 

48 § 
Betalas inte skatt i behörig tid och ordning skall skatten och den restav

gift. som belöper på denna. drivas in. 

Bestämmelserna i upphördslagen 
( 1953: 272) om indrivning. avkort
ning och avskrivning samt l~fierkra1· 
gäller i tillämpliga ddar i fråga om 
mcrvärdcskatt. Införsel enligt 15 
kap. utsökningsb::ilkcn får äga rum 
vid indrivning av mervärdcskatt 
och restavgift på skatten. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
(1953:272) om indrivning. avkort
ning och avskrivning gäller i 
tillämpliga delar i fråga om mervär
deskatt. Införsel enligt 15 kap. ut
sökningsbalkcn får äga rum vid in
drivning av mervärdeskatt och rest
avgift pä skatten. 

48 a § 

H::ir någon. i cgensk::ip av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person. uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i räl/ tid och ordning. 
är han tillsammans med den skatt
skyldige betalningsskyldig för skat-

1 Lagen omtryckt 1990:576. 

Har någon. i egenskap av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person. uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i den tid och ordning 
som anges i l2 och 42 §§. är han 
tillsammans med den skattskyldige 
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Nu1•arande lyddse 

tebeloppet och restavgift enligt 
4 7 §. Betalningsskyldigheten får 
jämkas eller efterges om det förelig
ger särskilda skäl. 

Föres/agen lydelse 

betalningsskyldig för skattebelop
pet och restavgift enligt 47 §. Betal
ningsskyldigheten får jämkas eller 
efterges om det föreligger särskilda 
skäl. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall föras vid allmän domstol. 
Talan får inte väckas sedan den skattskyldiges betalningsskyldighct för 
skattebeloppet har bortfallit enligt lagen (1982: 188) om preskription av 
skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet 
får indrivning ske i samma ordning som gäller för skatt. 

Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp eller restavgift 
enligt första stycket får söka beloppet åter av den skattskyldige. 

Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga om 
regressfordran enligt tredje stycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1984: 151) om punktskatter och 
prisregleringsavgifter 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 16 och 17 §§ lagen ( 1984: 151) om 
punktskatter och prisregleringsavgiftcr skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 16 § 

Betalas inte skatten i rätt tid och ordning skall den drivas in. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
( 1953: 272) om indrivning, avkort
ning, avskrivning och l'.fierkrav gäl
ler i tillämpliga delar för skatt en
ligt denna lag. Beskattningsmyndig
heten beslutar dock om avkortning 
och kronofogdemyndigheten om 
avskrivning av skatt. Införsel enligt 
15 kap. utsökningsbalken får äga 
rum vid indrivning av skatten. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
(1953: 272) om indrivning, avkort
ning och avskrivning gäller i 
tillämpliga delar för skatt enligt 
denna lag. Bcskattningsmyndighe
ten beslutar dock om avkortning 
och kronofogdemyndigheten om 
avskrivning av skatt. Införsel enligt 
15 kap. utsökningsbalken får äga 
rum vid indrivning av skatten. 

5 kap. 17 § 

Har någon, i egenskap av företrä
dare för skattskyldig som är juri
disk person. uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i räl/ tid och ordning. 
är han tillsammans med den skatt
skyldige betalningsskyldig för skat
ten. Betalningsskyldigheten får 
jämkas eller efterges om det förelig
ger särskilda skäl. 

Har någon. i egenskap av företrä
dare for skattskyldig som är juri
disk person, uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlåtit att be
tala in skatt i dl'll tid och ordning 
som angl!s i 2 kap. 6 - 9 §§ och 5 
kap. I§, är han tillsammans med 
den skattskyldige betalningsskyldig 
för skatten. Betalningsskyldigheten 
får jämkas eller efterges om det fö
religger särskilda skäl. 

Talan om att ålägga betalningsskyldighet enligt första stycket skall foras 
vid allmän domstol. Talan får inte väckas sedan den skattskyldiges betal
ningsskyldighet för skattebeloppet har bortfallit enligt lagen ( 1982: 188) 
om preskription av skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd 
bctalningsskyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller för 
skatt. 

Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp enligt första 
stycket tär söka beloppet åter av den skattskyldige. 

Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen ( 1981: 130) gäller i fråga om 
regressfordran enligt tredje stycket. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1991. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. JO§ aktiebolagslagen ( 1975: 1385)1 
skall ha följande lydelse. 

Nurarandc lyddse Föreslagrn l_vdelse 

10 kap. 10 §2 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till 
bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast 
två veckor före ordinarie bolagsstämma. 

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovis
ningen uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisningen icke lämnats 
sådana upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorerna 
ange detta och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin 
berättelse. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse, 
som kan föranleda ersättningsskyldighet. ligger styrelseledamot eller verk
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande direk
tör eljest handlat i strid mot denna lag eller bolagsordningen skall det 
anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan
de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di
rektör. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar 
som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom. 

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att 
bolaget inte har fullgjort sin skyldighet 

I. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272), 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mervär
deskatt. 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen, 4 dia I 1 § 
lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare el
ler 22 § lagen om mervärdeskatt, el
ler 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen l'ller 4 § lagen 
(1984: 668) om uppbörd av social
avgifter från arbetsgivare eller 22 § 
lagen om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i I -3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har 

fullgjort skyldighet som avses i tjärde stycket 1-4, skall revisorerna genast 
sända in en avskrift av revisionsberättelsen till länsstyrelsen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning en
ligt 12 kap. 9 § upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt 
uttalande angående fastställandet av balansräkningen och resultaträkning
en samt angående det i förvaltningsberättelsen fastställda förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

I moderbolag skall revisor avge en särskild revisionsberättelse beträffan
de koncernen. Bestämmelserna i första-tredje och sjätte styckena äger 
motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 

1 Lagen omtryckt 1982: 739. 
2 Senaste lydelse 1984: 945. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. 
i vissa företag 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10§ lagen (1980: 1103) om årsredovis
ning m. m. i vissa företag skall ha följande lydelse. 

Nul'arandl' lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 10 §1 

Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till den 
årsredovisningsskyldige. Berättelsen skall överlämnas till den som svarar 
för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem och en halv 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande. huruvida årsredovis
ningen har uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag, skall revisorn ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. om det kan ske. 

Har revisorn vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon som ingår i förctagsled
ningen till last, skall det anmärkas i berättelsen. Revisorn kan även i övrigt 
i berättelsen meddela upplysningar som han önskar bringa till den årsre
dovisningsskyldiges kännedom. 

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorn funnit att före
taget inte har fullgjort sin skyldighet 

I. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953: 272). 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mervär
dcskatt, 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen. 4 eller 11 § 
lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare el
ler 22 ;i lagen om mervärdeskatt. el
ler 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagcn ellt'r 4 §lagen 
( 1984: 668) om uppbörd av social
avgifter från arbetsgivare eller 22 § 
lagen om mervärdeskatt, eller 

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i I - 3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att företaget inte 

har fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket I -4, skall revisorn 
genast sända in en avskrift av revisionsberättelsen till länsstyrelsen. 

I ett moderförtag skall revisorn avge en särskild revisionsberättelse 
beträffande koncernen. Härvid skall första -tredje styckena tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. 

1 Senaste lydelse 1984: 946. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1987: 667) om ekonomiska 
föreningar 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 §lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar skall ha följande lydclsc. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 13 § 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till 
föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse 
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall 
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som 
har överlämnats till dem. 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo
visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap., skall revisorerna ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum
melse som kan föranleda crsättningsskyldighct ligger en styrelseledamot 
eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag 
eller stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall 
även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamö
terna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berät
telsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. 

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att 
föreningen inte har fullgjort sin skyldighet 

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt 
uppbörd slagen (1953: 272), 

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 §lagen ( 1968: 430) om mcrvär
dcskatt, 

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 
mom. uppbördslagen. 4 eller 11 § 
lagen ( 1984: 668) om uppbörd av 
socialavgifter från arbetsgivare el
ler 22 § lagen om mervärdeskatt. el
ler 

3. att lämna uppgift enligt 54 § I 
mom. uppbördslagen eller 4 §lagen 
(1984: 668) om uppbörd av social
avgifter från arbetsgivare eller 22 § 
Jagen om mervärdeskatt. eller 

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-3. 
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte 

har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1 -4, skall 
revisorerna genast sända in en avskrift av den till länsstyrelsen. 

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan
de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram 
i förvaltningsberättelsen. 

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse 
beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje och sjätte styckena 
tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
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Lagrådet 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1990-10-04 

Närvarande: f. d. regeringsrådet Bengt 0. Hamdahl. n:geringsrådet Bertil 

Werner. justitierådet Hans-Gunnar Solerud. 

Enligt protokoll vid rcgcringssammanträde den 20 september 1990 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Åsbrink beslutat inhämta lagrådets 

yttrande över förslag till lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272), m. m. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av kanslirådet Kjell Olsson. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagraJet: 
Till förslagen till ändring av 48 a §lagen (1968:430) 0111 111erl'ärdcska11 

och 5 kap. 17 *lagen ( 1984: 151) om punktskatter och prisrcglaingsal'g!fier 
bör knytas en överg:ingsbestämmelse om tillämpning av äldre bestämmel

ser som motsvarar den som föreslås beträffande lagen ( 1984: 668) om 

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. 

I övrigt föranleder de remitterade förslagen ingen erinran. 
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