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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

 

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 3 kap. 4 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

 

2 kap.

 

2 §

 

2

 

    

 

Byggnader skall indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.
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Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.
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Senaste lydelse 1994:1909.

 

Småhus Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.
Till sådan byggnad skall höra komplementhus såsom ga-
rage, förråd och annan mindre byggnad.

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och högst
tio familjer skall tillhöra byggnadstypen småhus, om bygg-
naden ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogs-
mark eller skogsimpediment.

Hyreshus Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer el-
ler till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Bygg-
nad med förrådsutrymme, som ligger i anslutning till hyres-
hus och som behövs för verksamheten, skall utgöra hyres-
hus.

Till hyreshus skall dock inte räknas byggnad som är inrättad
till bostad åt minst tre och högst tio familjer, om den ingår i
lantbruksenhet.

Ekonomi-
byggnad

Byggnad som är inrättad för jordbruk eller skogsbruk och
som inte är inrättad för bostadsändamål, såsom djurstall,
loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin och växthus.

Växthus och djurstall som inte har anknytning till jordbruk
eller skogsbruk.

Industri-
byggnad

Byggnad som är inrättad för industriell verksamhet.

Special-
byggnad

Med specialbyggnad avses

SFS 1999:300
Utkom från trycket
den 4 juni 1999
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SFS 1999:288–326



 

2

 

SFS 1999:300

 

Försvars-
byggnad

Byggnad som används för försvarsändamål
eller ekonomisk försvarsberedskap, om
byggnaden inte är en fristående industriell
anläggning. Även mässbyggnad skall ut-
göra försvarsbyggnad.

Kommunika-
tionsbyggnad

Garage, hangar, lokstall, terminal, stations-
byggnad, expeditionsbyggnad, vänthall,
godsmagasin, reparationsverkstad och lik-
nande, om byggnaden används för all-
männa kommunikationsändamål.

Byggnad som används i Statens järnvägars,
Luftfartsverkets, Banverkets, Svensk Rund-
radio Aktiebolags, Sveriges Radio Aktie-
bolags, Sveriges Television Aktiebolags
och Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags
verksamhet.

Distributions-
byggnad

Byggnad som ingår i överförings- eller
distributionsnätet för gas, värme, elektrici-
tet eller vatten.

Värme-
central

Byggnad för produktion och distribution av
varmvatten för uppvärmning, dock ej sådan
anläggning som även är inrättad för pro-
duktion av elektrisk starkström för yrkes-
mässig distribution.

Renings-
anläggning

Vattenverk, avloppsreningsverk, anlägg-
ning för förvaring av radioaktivt avfall,
sopstation och liknande samt pumpstation
som hör till sådan anläggning.

Vård-
byggnad

Byggnad som används för sjukvård, nyk-
terhetsvård, narkomanvård, barnavård, kri-
minalvård, arbetsvård, åldringsvård eller
omsorg om psykiskt utvecklingsstörda.
Annan byggnad än som nu har nämnts
skall utgöra vårdbyggnad, om den används
som hem åt personer som behöver institu-
tionell vård eller tillsyn.

Bad-, sport-
och idrotts-
anläggning

Byggnad som används för bad, sport, idrott
och liknande, om allmänheten har tillträde
till anläggningen.
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SFS 1999:300

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

1. kyrkor, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser, ideella föreningar och re-
gistrerade trossamfund som avses i 7 § 5 och 6 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt samt sådana särskilda rättssubjekt som avses i 10 § för-
sta stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om
Svenska kyrkan

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

3. sådana sammanslutningar av studerande vid universitet och högskolor, i
vilka de studerande är skyldiga att vara medlemmar, samt samarbetsorgan
för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som an-
kommer på sammanslutningarna och 

4. främmande makts beskickningar.

Skol-
byggnad

Byggnad som används för undervisning el-
ler forskning vid

skola som anordnas av staten
skola som anordnas med statsbidrag och
skola vars undervisning står under statlig

tillsyn.
Byggnad som används som elevhem eller
skolhem för elever vid sådana skolor.

Kultur-
byggnad

Byggnad som används för kulturellt ända-
mål såsom teater, biograf, museum och lik-
nande.

Ecklesiastik-
byggnad

Kyrka eller annan byggnad som används
för religiös verksamhet.
Bårhus, krematorium och byggnad som an-
vänds för skötsel av begravningsplats.

Allmän
byggnad

Byggnad som tillhör staten, kommun eller
annan menighet och som används för all-
män styrelse, förvaltning, rättsvård, ord-
ning eller säkerhet samt fritidsgård och
byggnad med likartad användning. Som
allmän byggnad skall inte anses byggnad
som används för statens affärsdrivande
verksamhet.

Övrig
byggnad

Byggnad som inte skall utgöra någon av de tidigare nämnda
byggnadstyperna.
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Senaste lydelse 1990:1382.
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SFS 1999:300

 

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

 

Skattefriheten skall endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 § utgör an-
nan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid
fastighetstaxering år 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)


