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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

 

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 1 kap. 5 §, 3 kap. 4 §, 24 kap. 1 §,
32 kap. 1 § och 38 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha
följande lydelse.

 

1 kap.

 

5 §

 

2

 

    Som ägare av fastighet skall i fall som avses nedan anses
a) den som innehar fastighet med fideikommissrätt eller i annat fall utan

vederlag besitter fastighet på grund av testamentariskt förordnande;
b) den som innehar fastighet med åborätt, tomträtt eller vattenfallsrätt

samt den som eljest innehar fastighet med ständig eller ärftlig besittnings-
rätt;

c) innehavare av skogsområde som blivit av staten upplåtet till kanalbolag
eller till kommun eller annan menighet;

d) innehavare av publikt boställe eller på lön anslagen jord;
e) juridisk person, som förvaltar samfällighet och som enligt 6 kap. 6 §

första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är skattskyldig för samfällig-
hetens inkomster; samt

f) nyttjanderättshavare till täktmark som avses i 2 kap. 4 §, om nyttjande-
rätten har förvärvats mot engångsvederlag.

Såsom innehavare av publikt boställe eller på lön anslagen jord skall anses
den tjänsteinnehavare eller annan som författningsenligt äger nyttja fastighe-
ten eller tillgodonjuta dess avkastning.

Skall avkastning utöver husbehovet av skog på fastighet, som avses under
b eller d, författningsenligt helt eller delvis tillkomma allmän fond eller in-
rättning, är denna att anse såsom fastighetens innehavare, såvitt angår fastig-
hetens värde av skogsmark med växande skog och markanläggningar som
används eller behövs för skogsbruk.

 

3 kap.

 

4 §

 

3

 

    

 

Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt
markanläggning som hör till fastigheten skall undantas från skatteplikt om
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Senaste lydelse 1994:1909.
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Senaste lydelse 1999:300.
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SFS 1999:1247

 

fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den till övervä-
gande del används i deras verksamhet såsom sådana

1. kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap. 15 § in-
komstskattelagen (1999:1229) samt sådana särskilda rättssubjekt som avses i
10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591)
om Svenska kyrkan

2. stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller
kraven i 7 kap. 3 § första stycket respektive i 7 kap. 7 § första stycket in-
komstskattelagen

3. akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond,
Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m.m.,
stiftelsen Sveriges sjömanshus

4. sådana sammanslutningar av studerande vid svenska universitet och
högskolor som de studerande enligt lag eller annan författning är skyldiga att
vara medlemmar i samt samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med
ändamål att sköta de uppgifter som sammanslutningarna enligt författningen
ansvarar för och

5. utländska staters beskickningar.
Skattefriheten skall endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 § utgör an-

nan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

 

24 kap.

 

1 §

 

4

 

    

 

Rätt att begära omprövning eller att överklaga som enligt 20–22 kap.
gäller för ägare av fastighet, tillkommer den som vid ingången av taxerings-
året är ägare av fastighet liksom den som därefter, dock senast före ingången
av femte året efter taxeringsåret, har blivit ägare av fastigheten. Vad nu sagts
gäller även en arrendator, som enligt avtal, ingånget efter år 1928, gentemot
ägare har att ansvara för skatt för fastigheten.

En ny ägare har rätt att begära omprövning eller att överklaga endast när
ärende avser senaste allmänna fastighetstaxering eller ny taxering avseende
taxeringsenheten som därefter skett genom särskild fastighetstaxering.

 

32 kap.

 

1 §

 

5

 

    

 

Rätt att begära omprövning och att överklaga, som enligt 28–30 kap.
gäller för ägare av fastighet, tillkommer den som vid ingången av taxerings-
året är ägare av fastighet liksom den som därefter, dock senast före ingången
av det taxeringsår då allmän fastighetstaxering sker nästa gång, har blivit
ägare av fastigheten. Vad nu sagts gäller även arrendator, som enligt avtal,
ingånget efter år 1928, gentemot ägare har att ansvara för skatt för fastighe-
ten.
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Senaste lydelse 1993:1193.
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SFS 1999:124738 kap.

 

1 §
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Rätt att begära omprövning och att överklaga, som enligt 35–37 kap.
gäller för ägare av fastighet, tillkommer den som någon gång under taxe-
ringsåret är ägare av fastigheten. Vad nu sagts gäller även arrendator, som
enligt avtal, ingånget efter år 1928, gentemot ägare har att ansvara för skatt
för fastigheten.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid
2002 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

 

6

 

Senaste lydelse 1994:1909.



 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999


