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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)2 

dels att i 17 kap. 5 §, 18 kap. 1 a, 4, 8, 10, 11, 22–24, 29, 30, 32 och 38 §§,
19 kap. 5, 6 och 8 §§, 20 kap. 3 a, 4, 5 a–8, 10, 12–14 och 17–20 §§, 21 kap.
5 och 6 §§, 26 kap. 1 och 2 §§, 28 kap. 4 § samt rubriken till 29 kap. ordet
”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i
motsvarande form,

dels att i 22 kap. 2 § orden ”en skattemyndighets” skall bytas ut mot
”Skatteverkets”,

dels att 17 kap. 1, 2 och 4 §§, 18 kap. 9, 9 a och 28 §§, 19 kap. 1–3 §§,
20 kap. 2 och 9 §§, 21 kap. 1, 4 och 7 §§, 22 kap. 3 §, rubriken till 21 kap.
samt rubrikerna närmast före 17 kap. 2 § och 21 kap. 7 § skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen närmast före 21 kap. 8 § skall införas en ny rubrik som
skall lyda ”Länsrättens sammansättning”. 

17 kap.

1 §3    Skatteverket ansvarar för det allmännas beskattningsverksamhet en-
ligt denna lag.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
2 Senaste lydelse av
17 kap. 5 § 2001:1218 20 kap. 6 § 2001:1218
18 kap. 1 a § 2001:1218 20 kap. 7 § 1993:1193
18 kap. 4 § 2001:1218 20 kap. 8 § 1993:1193
18 kap. 8 § 1993:1193 20 kap. 10 § 1993:1193
18 kap. 10 § 2001:1218 20 kap. 12 § 1993:1193
18 kap. 11 § 1994:849 20 kap. 13 § 2001:1218
18 kap. 22 § 2001:1218 20 kap. 14 § 1993:1193
18 kap. 23 § 1996:668 20 kap. 17 § 1993:1193
18 kap. 24 § 1993:1193 20 kap. 18 § 1993:1193
18 kap. 29 § 1993:1193 20 kap. 19 § 1993:1193
18 kap. 30 § 1997:1090 20 kap. 20 § 1993:1193
18 kap. 32 § 1993:1193 21 kap. 5 § 1993:1193
18 kap. 38 § 1993:1193 21 kap. 6 § 1993:1193
19 kap. 5 § 1995:1409 22 kap. 2 § 1993:1193
19 kap. 6 § 1993:1193 26 kap. 1 § 1990:379
19 kap. 8 § 2003:230 26 kap. 2 § 1993:1193
20 kap. 3 a § 1993:1193 28 kap. 4 § 1993:1193
20 kap. 4 § 2001:1218 rubriken till 29 kap. 1993:1193.
20 kap. 5 a § 1993:1193
3 Senaste lydelse 1998:239. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2003:650
Utkom från trycket
den 18 november 2003



2

SFS 2003:650 Beslutande myndighet4

2 §5    Beslut i taxeringsärende fattas av Skatteverket.
Att vissa taxeringsärenden avgörs i skattenämnd framgår av 20 kap. 3 §.

4 §6    Skatteverket får förordna det antal personer med sakkunskap i fråga
om fastighetsvärdering (konsulenter för fastighetstaxering) som behövs för
att biträda vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen.

Konsulenten får inte vara ledamot av skattenämnd. 

18 kap.

9 §7    Allmän och förenklad fastighetsdeklaration, som skall lämnas utan fö-
reläggande, liksom påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxe-
ring, skall lämnas senast den 1 november året före det år då den allmänna el-
ler förenklade fastighetstaxeringen äger rum.

Fastighetsdeklarationen eller påpekandena med tillhörande handlingar
skall lämnas till Skatteverket.

Skatteverket får efter samråd med kommun bestämma att det inom kom-
munen skall finnas särskilt insamlingsställe för deklarationer och påpekan-
den.

9 a §8    Om någon visar att han på grund av särskilda omständigheter är för-
hindrad att lämna allmän eller förenklad fastighetsdeklaration eller påpekan-
den inom föreskriven tid, får han efter ansökan beviljas anstånd med att
lämna deklarationen eller påpekandena. Anstånd får inte utan att det finns
synnerliga skäl medges längre än till utgången av februari månad under tax-
eringsåret.

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarations-
skyldiga med att upprätta deklarationer kan efter ansökan få tillstånd att
lämna deklarationerna enligt tidsplan till och med februari månad under
taxeringsåret. Om ansökan medges skall den deklarationsskyldige anses ha
fått anstånd till den dag då deklarationen senast får avlämnas enligt tids-
planen.

Ansökan enligt första och andra styckena prövas av Skatteverket.

28 §9    Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig
att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet
bedömas.

4 Senaste lydelse 1993:1193.
5 Senaste lydelse 1998:239. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
6 Senaste lydelse 2001:1218
7 Senaste lydelse 2001:1218.
8 Senaste lydelse 2001:1218.
9  Senaste lydelse 1993:1193.
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SFS 2003:65019 kap.

1 §10    Senast den 1 oktober andra året före det år då allmän fastighetstaxe-
ring äger rum, skall regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer besluta föreskrifter för förberedelsearbetet.

Senast den 15 november samma år lämnar Skatteverket beträffande små-
hus och tomtmark, utom såvitt avser småhus och tomtmark för småhus som
ingår i lantbruksenhet, förslag till sådana föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §
med undantag för föreskrifter om indelning i värdeområden.

Senast den 15 mars året före det år då allmän fastighetstaxering äger rum
lämnar Skatteverket förslag till övriga föreskrifter enligt 7 kap. 7 §.

2 §11    Under förberedelsearbetet skall det vid Skatteverket finnas referens-
grupper bestående av förtroendevalda ledamöter i skattenämnderna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det
antal ledamöter som skall ingå i en referensgrupp.

3 §12    Lantmäteriverket och Skatteverket skall undersöka vilka riktvärdeta-
beller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rå-
dande prisläge bör användas inom olika delar av ett län. Förslag härom skall
upprättas. Undersökningen skall även omfatta upprättande av förslag till
riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och Skatteverket skall vidare pröva att en tillämpning av
förslag till föreskrifter enligt 1 § andra och tredje styckena leder till taxe-
ringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärde-
ring). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekartor för tomt-
mark och riktvärdetabeller för småhus enligt första stycket.

Provvärdering skall göras för varje värdeområde och omfatta det antal
överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nödvändigt
med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderingsobjekt är för få
eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av
värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar närmare
föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant beslut får
inte överklagas.

20 kap.

2 §13    Skatteverket skall senast den 15 juni under taxeringsåret meddela
grundläggande beslut om taxering av fastighet.

Har fastighetsägaren, trots att han varit skyldig att lämna fastighetsdekla-
ration, inte avgett någon sådan, eller kan fastighetens taxeringsvärde inte be-
räknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklara-
tionen, skall taxeringsvärdet uppskattas till det belopp som framstår som
skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ärendet (skönstaxering).

10 Senaste lydelse 1993:1193. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.
11 Senaste lydelse 1993:1193.
12 Senaste lydelse 2001:1218.
13 Senaste lydelse 2001:1218.
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SFS 2003:650 9 §14    Vill fastighetsägaren begära omprövning av ett beslut, skall han göra
detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till Skatteverket före utgången av
det femte året efter taxeringsåret.

Om fastighetsägaren gör sannolikt att han inte inom två månader före ut-
gången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett beslut om
fastighetstaxering som är till hans nackdel, får han ändå begära omprövning.
Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag han fick sådan
kännedom.

Har fastighetsägaren inom den tid som anges i första eller andra stycket
lämnat in skrivelsen med begäran om omprövning till en allmän förvalt-
ningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart över-
sändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen kom in till
domstolen.

21 kap. Överklagande av Skatteverkets beslut15

1 §16    Fastighetsägaren och det allmänna ombudet hos Skatteverket får
överklaga Skatteverkets beslut om fastighetstaxering hos den länsrätt inom
vars domkrets den taxeringsenhet som överklagandet avser är belägen.

Fastighetsägaren får överklaga beslut att avvisa en begäran om ompröv-
ning av beslut om fastighetstaxering.

4 §17    Skatteverket skall pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har överklagandet kommit in för sent, skall verket avvisa det, om inte annat
följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att Skatteverket
har lämnat fastighetsägaren en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden
kommit in till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då ome-
delbart översändas till Skatteverket med uppgift om den dag då handlingen
kom in till domstolen.

Allmänna ombudets överklagande18

7 §19    Det allmänna ombudets överklagande skall vara skriftligt och ha
kommit in inom den tidsfrist som enligt 20 kap. gäller för beslut om om-
prövning på initiativ av Skatteverket, eller efter sådan tid, inom två månader
från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Om ett omprövningsbeslut som avser eftertaxering överklagas och en
ändring till fastighetsägarens nackdel yrkas, skall överklagandet ha kommit
in inom två månader från den dag beslutet meddelats.

14 Senaste lydelse 1993:1193.
15 Senaste lydelse 1993:1193.
16 Senaste lydelse 1993:1193.
17 Senaste lydelse 1993:1193.
18 Senaste lydelse 1993:1193.
19 Senaste lydelse 1993:1193.
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SFS 2003:65022 kap.

3 §20    Bestämmelserna i 6 kap. 8 § tredje stycket samt 9 a, 13, 14 och 17–
24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt
denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om skattskyldig skall gälla fastig-
hetsägare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i

18 kap. 23 § första stycket, 19 kap. 8 §, 20 kap. 10 § eller 26 kap. 2 § att ge
in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i
stället ges in till Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 18 kap. 23 § andra stycket gäller fortfarande för
uppgift som lämnats före ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter i 18 kap. 30 § gäller fortfarande för framställning
som har getts in före ikraftträdandet.

5. Äldre föreskrifter i 20 kap. 9 § tredje stycket gäller fortfarande om be-
gäran om omprövning har lämnats in före ikraftträdandet.

6. Äldre föreskrifter i 20 kap. 12 § andra stycket och 19 § andra stycket
gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

7. Äldre föreskrifter i 21 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där
sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos
Skatteverket.

8. Äldre föreskrifter i 21 kap. 4 § andra och tredje styckena gäller fortfa-
rande för överklagande som har kommit in före ikraftträdandet.

9. Äldre föreskrifter i 28 kap. 4 § tredje stycket gäller fortfarande om fast-
ighetsägaren gjort anmälan till skattemyndighet.

10. Äldre föreskrifter i 21 kap. 7 § gäller fortfarande för beslut som har
meddelats av skattemyndighet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall
då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

11. Föreskrifterna i 18 kap. 28 § första stycket gäller inte för ansökan om
utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.

12. Föreskrifterna i 20 kap. 13 § andra stycket gäller även om fastighets-
deklaration kommit in till skattemyndighet.

13. Föreskrifterna i 20 kap. 17 § andra stycket om hinder mot eftertaxe-
ring i samma fråga gäller även om det tidigare beslutet fattats av skattemyn-
dighet.

14. Föreskrifterna i 22 kap. 2 § 1 gäller även skattemyndighets avvis-
ningsbeslut.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

20 Senaste lydelse 1993:1193.
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