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LundgrenStatsrådet BoTill

det statsrådbemyndigade regeringen13 maj 1993Genom beslut den som
beskattning tillkalla utredareföredra ärendentill uppgifthar attatt om en

till förenkling och rationa-åtgärder kan ledamed uppdrag föreslåatt som
lisering fastighetstaxeringen,vid m.m.

särskild utredarebemyndigande tillkalladesdettaMed stöd somav
junifr.o.m. den l 1993.Per Anclowkammarrättslagmarmen

augusti 1993 fastig-förordnades den 18sakkunniga i utredningenSom
Rispe. Samma dagkammarrättslagmannen CurtHall ochhetsrådet Bertil

Hellner, avdelnings-karnmarrättsrådet Carinförordnades expertersom
byrå-byråchefen Kjellson ochHaapanierni, Bengtdirektören Monika

1993 kammarrätts-den 22 novemberchefen SjögrenLennart samt
Christina Otto.assessom

förordnades fr.o.m.Bjemelius LundahlMarieKammarrättsassessom
utredningen.1993 sekreterareden 1 september som

Förenklad Fastighetstaxe-UtredningenUtredningen antog namnet om
ring, m.m.

delbetänkande Rationaliserad fastig-överlämna vårtVi får härmed
1994:62.hetstaxering, del I SOU

Stockholm i maj 1994

Per Anclow

Marie Bjemelius Lundahl





SOU 1994:62

Innehåll

Förkortningar

1 Sammanfattning

2 Författningsförslag
Förslag till Lag ändring i fastighetstaxeringslagcnom
1979: 1152

Utredningsdirektiven 29

Utredningsarbetets inriktning
4.1 Inledning
4.2 Allmänna utgångspunkter
4.3 EG-aspekter m.m.

Övrigt4.4

Användningen taxeringsvärden 35av
5.1 Inledning 35
5.2 Källor för taxeringsuppgifter 36
5.3 Statskontorets rapport 36

5.3.1 Användningen taxeringsvärden 36av
5.3.2 påverkasHur användarna tänkbaraav

förändringar 37
5.3.3 Nya användningsområden och ytterligare

taxeringsuppgifter
5.4 Vad kostar fastighetstaxeringen

5.4.1 Allmänt
5.4.2 AFT 90
5.4.3 Fastighetsägarna kostnader
5.4.4 Fastighetstaxeringsprocessen

5.5 Våra överväganden



1994:62SOUInnehåll

förhållandenNuvarande
Inledning6.1
Fastighetstaxering i Sverige6.2
Förberedelsearbetet6.3

Allmänt6.3.1
förberedelsearbetetvärderingstekniska6.3.2 Det

förberedelsearbetetför6.3.3 Ansvaret

i NordenFastighetstaxering
Inledning
Danmark

Allmänt7.2.1
och uppgifterOrganisation7.2.2

Beskattning7.2.3
taxeringRegisterbaserad7.2.4

Effekter7.2.5
7.3 Norge

Beskattning7.3. 1
Värderingsprinciper7.3.2

Finland7.4
Beskattning7.4. l
Värderingsprinciper7.4.2
Utvecklingsarbete7.4.3

Island7.5
Allmänt7.5.1
Beskattning7.5.2
Värderingspmcessen7.5.3
Värderingsprinciper7.5.4

fastighetstaxeringRegisterbaserad
Inledning8.1

registerBefintliga8.2
förändringarför framtidautgångspunkterAllmänna8.3

nuvarandeFörändringar8.4 systemav
registerGemensamt8.5

överväganden förslagoch8.6
Allmänt8.6.1

96AFT8.6.2
Ajourhållning8.7
Integritetsfrågor8.8



SOU 1994:62 Innehåll

9 Värdefaktorer 89
9.1 Allmänt värdefaktorerna 89om
9.2 Värdefaktorema standardutom

9.2.1 Storlek
Ålder9.2.2 93

9.2.3 Byggnadskategori 94
9.2.4 Fastighetsrättsliga förhållanden 95
9.2.5 Värdeordning 96

9.3 Standard 97
9.3.1 Allmänt 97
9.3.2 Gällande rätt 101
9.3.3 Jämkning 103

9.4 Justering för förhållandensäregna 103

överväganden9.5 och förslag 104
9.5.1 Allmänt 104
9.5.2 Värdefaktorema standard 105utom
9.5.3 Värdefaktom standard 106
9.5.4 Vårt ställningstagande 111

10 Registerfastighet taxeringsenhet 115-
10.1 Inledning 115
10.2 Tidigare regler taxeringsenhet 115om
10.3 Gällande rätt 118

l0.3.1 Allmänt 118
10.3.2 Primär taxeringsenhet 119
10.3.3 Sekundär taxeringsenhet 119
l0.3.4 Tertiär taxeringsenhet 120
l0.3.5 Indelningsregler 120
10.3.6 Slopad indelning i beskattningsnatur 129
överväganden förslagoch 130
10.4.l Indelningen i taxeringsenheter 130

Ägarförhållanden10.4.2 131
l0.4.3 Bostäder lantbruksenhet 132
10.4.4 Kommungränser 136

Övrigtl0.4.5 136

För-farandefrågor 139



1994:62SOUInnehåll

145frågorSärskilda12
145vid 96AFTFörberedelsearbetet12.1
145Allmänt12.l.l
146värdeområdeniIndelningen12.1.2
147Provvärderingenl2.1.3
147tomtmarksvärdeberäkningFörenklad12.2 av
147Bakgrundl2.2.1
148förslagVårt12.2.2
149Exploateringsmark12.3
151stadiOfri12.4 tomt m.m.

15396AFIkostnader förBeräknade13
153Allmänt13.1
154Förberedelsearbetet13.2
155Paxering13.3
156ADB-kostnader13.4
157Sammanfattning13.5

159Specialmotivering14

Bilagor:

163Direktiv1
169Tilläggsdirektiv2
173skattesammarxhangianvändningTaxeringsvärdenas3
181sammanhangandraianvändningTaxeringsvärdenas4
195alternativ IIIenligtStandard5
203RSVSKMCFDDatautbyte6 -



SOU 1994:62

Förkortningar

AFT Allmän fastighetstaxering

CFD Centralnämnden för fastighetstdata

EG Europeiska gemenskapema

FBM Fastighetsbildningsmyndighet

FDS Fastighetsdatasystemet CFD

FPS Fastighetsprissystemet

FR Fastighetsregister

FRM Fastighetsregistemryndighet

FTF Fastighetstaxeringsförordningen 1993: 1991

FTL Fastighetstaxeringslagen 1979:1152

FTN Fastighetstaxeringsnänmd

FTR Fastighetstaxeringsregistret

FTS Fastighetstaxeringssystemet RSV

FUD Företagens Uppgiftslämnardelegation

GIS Geografiskt Informationssystem

IR Inskrivningsregister

KL Kommunalskattelagen 1928:370

LMV Lantmäteriverket

LOK Lokalt skattekontor

PBL Plan- och bygglagen 1987 :l0

PoF-tabeller Områdesanvisningar för småhusfastigheter

Prop. Proposition

RSV Riksskatteverket



SOU 1994:62Förkortningar10

författningssamling serieRiksskatteverkets DtRSV Dt

Direkt skatt Taxering-
värderingen vid fastig-Riksskatteverkets föreskrifterRSV:VF om

hetstaxering

RÅ Regeringsrättens årsbok

Statistiska centralbyrånSCB

Svensk författningssamlingSFS

Särskild fastighetstaxeringSFT

inkomstskattstatlig1947:576LagenSIL om

SkattemyndighetSKM

SkatteutskottetSkU

offentliga utredningarStatensSOU

föroch volym hus-021052 AreaSvensk Standard, SSSS

mätreglerbyggnader Terminologi och-
småhusmarginalvärden avseendeTabeller för grund- ochSV-tabeller

småhusför nedräkningsfaktorer avseendeTabellerSN-tabeller



SOU 1994:62

1 Sammanfattning

Vår huvudsakliga uppgift enligt direktivenär undersöka möjligheternaatt
för fastighetstaxeringens vidkommandeatt tillöver registerbaseratett

förfarande. Tanken därvidär i utsträckning skullestörre kunnaatt man
utnyttja uppgifter i redan befintliga register och därigenom begränsa de
enskildas uppgiftslärnnande. Härigenom möjligheteröppnas till admini-
strativa förenklingsvinster, till inte bara för myndigheternanytta utan

för berörda fastighetsägare.även
dagI finns flertal olika register innehåller uppgifterett fastig-som om

heter. fortlöpandeEn dessaöversyn sker och i vårt uppdrag ingårav att
vilkaöverväga rationaliseringsmöjligheter finns i fråga fastig-som om

hetstaxeringen det gäller den framtidanär registerhanteringen. Som en
första redovisar vi i detta delbetänkande de delaretapp vårt arbeteav

främst AFTrör 96 småhus.som
Vi föreslår övergång till registerbaserat förfarandeatt sker.etten

Fastighetsägarna kommer i fallde tillfredsställande uppgiftsunderlagett
finns tillställas förslag till förenklad fastighetstaxering.att ett Detta
innebär de får besked inte bara det taxeringsvärdetatt ävenutanom nya

redovisning olika faktorerde har lett fram tillen noggrann av taxe-som
ringsvärdet i fråga. De inte har några invändningar förslaget be-som mot
höver med vår modell för förfarandet inte vidta några ytterligare åtgär-

Ägarender. behöver således inte underteckna och skicka tillbaka någon
blankett till Skattemyndigheten. däremotDen har synpunkter för-som
slaget till taxeringsvärde skall givetvis i vanlig föreskrivenordning inom
tid framföra dessa. I de fall myndigheterna inte har tillräckligt underlag
för räkna fram taxeringsvärdeatt kommerett sedvanligt fastig-nytt sätt
hetsägaren få deklarationsformulär. Viatt har uppskattatett ungefäratt
75 % fastighetsägarna kommer omfattas det och enklareav att av nya
förfarandet. För det allmänna har vi beräknat förslaget skulle medföraatt

besparing på 100 miljoner kronor.en ca
För underlätta registerbaserat förfarandeatt behöver ändringarett göras

i de materiellaäven reglerna. Utrymmet för förenklingar i viss månär
begränsat den nuvarande värderingsnoggrannheten inteatt fårgenom
efterges sådant tillförlitlighetensätt i taxeringen blir lidande.att Vi vill
också vårtnämna uppdrag i hög grad tekniskatt är Vi har så-natur.av
ledes inte i uppgift föreslå genomgripande systematiska ändringaratt mer

för framtidenäven skall fastighetstaxeringenutan bestå i sina huvuddrag.
Så skall det allmänna marknadsvärdet fortsättningsvist.ex. även ligga till
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nuvarande nivåskall eftertaxeringsvärdet, vilket bestämmasgrund för
%.75

sikte på AFTförenklingarochändringarDe tarpresenterassom nu
ytterligare ratio-vislutbetänkande kommervårtsmåhus. I96 att ta upp

förenklingsmöjligheter.ochnaliserings-
registerfastighetsamordning mellan begreppenbättreföreslårVi ennu

belägna på lantbruks-småhusbl.a. ärtaxeringsenhet,och att somgenom
behövs för driftensmåhusen inteingå i dennafåenhet skall även avom

tomtmarkoch tillhörandelösning föreslås för småhuslantbruket. Samma
understigandearealde harlantbruken, dvs.småpå de s.k. ensom

det klartföreslår viproduktiv mark. Vidarehektar att5 att anges
förfarande detenligt smidigarefå värderas änskalltomtmark ett nu-
vid fastighetsöverlåtel-föreslårviYtterligare kanvarande. nämnas att att

liksom institutetlagñsts,övergångför äganderättenstidpunkten attser
gäller ägoslageti stad Detsammaofriinnehav utmönstras.tomtav

formliga ändrings-framläggaVi ocksåexploateringsmark. har attutan-
standard.värdefaktominventeringomfattandeförslag gjort aven-

gången vid allmän ochtillämpas första sär-avseddaVåra förslag är att
lantbrukbostadsbyggnader påvissafastighetstaxering 1996. Förskild

års allmännaförsta gången vid 1998i principreglernatillämpas de nya
fastighetstaxering.särskildaoch
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Författningsförslag2

till1 Förslag
ändring i fastighetstaxeringslagenLag 1979:1152om

Härigenom föreskrivs i fråga fastighetstaxeringslagen 1979:1152om
dels 6 kap. 8 § och 12 kap. 6-7 med tillhörande rubrik skallatt upp-

höra gälla,att
dels kap. 5 2 kap. 4 4 kap. 5-7 §§, kap.l 5 7-8 §§, 8 kap. 2-att

kap.3 §§, 12 kap. 3 18 90ch 9 §§, 20 kap. rubri-4 § samta
skall ha följandeken före 12 kap. lydelse.närmast

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.
§5

fastighet skallSom i Som fastighetägare skall iägare avav
fall fallnedan nedansom anses som avsesavses anses

fastighet denden innehar med a innehar fastigheta medsomsom
ñdeikommissrättfideikommissrätt eller i fall eller i fallannat annat

vederlag besitterbesitter fastighet fastighetvederlag påutanutan

grundtestamentariskt förordnan-grund testamentariskt förordnan-avav
de; e;

denfastighet med b inneharb den innehar fastighet medsomsom
vattenfalls- åborätt,åborätt, eller ellertomträtt Vattenfalls-tomträtt

innehavare så kallad ofri eljest inneharrätt, denrätt samtav som
i denstad eljest fastighet eller ärftligmed ständigtomt samt som

medinnehar fastighet ständig eller besittningsrätt;
ärftlig besittningsrätt;

innehavare skogsområdec innehavare skogsområdecav av
blivit upplåtet till upplåtet tillblivitstaten statensom av som av

kanalbolag till kommun eller kanalbolag till kommun ellereller eller
menighet; menighet;arman annan

publikt publikt boställed innehavare bostålle d innehavareav av
eller jord; jord;lön anslagen eller lön anslagen

juridisk förvaltar förvaltare juridiskeperson, som somperson,
samfallighet enligt samfållighet enligtoch 6 § och 6 §som som

stycket stycket bförsta b lagen första lagen1 lmom. mom.
1947:576 statlig inkomstskatt 1947 statlig inkomstskatt2576 omom

skattskyldig inkomst; skattskyldig för inkomst;förär ärsamt samt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

f nyttjanderättshavare till täkt- f nyttjanderättshavare till täkt-
mark i 2 kap. 4 mark i 2 kap. 4som avses om som avses om
nyttjanderätten har förvärvats nyttjanderätten har förvärvatsmot mot
engångsvederlag. engångsvederlag.

Såsom innehavare publikt boställe eller på lön anslagen jord skallav
den tjänsteinnehavare eller författningsenligt nyttjaägeranses annan som

fastigheten eller tillgodonjuta dess avkastning. Beträffande sådant löne-
boställe i 41 kap. kyrkolagen 1992:300 vederbörandeärsom avses

såsom innehavare.pastorat att anse
Skall avkastning husbehovetutöver skog på fastighet,av som avses

under b eller författningsenligt helt eller delvis tillkomma allmän fond
eller inrättning, dennaär såsom fastighetens innehavare, såvittatt anse
angår fastighetens skogsbruksvärde.

Vid överlåtelse fastighet ellerav
del därav förvärvarenanses som

från den dagägare bindande avtal
ingåtts. Har tidpunkt förannan
äganderättens övergång bestämts
gäller denna.

Nuvarande lydelse

2
4 §

Mark skall indelas i de ägoslag i det följande. Mark ärsom anges som
vattentäckt skall indelas endast den täktmark. Indelningenär får inteom
påverkas förekomsten byggnad skall rivas saneringsbyggnadav av som
eller byggnad eller byggnader sammanlagda taxeringsvärde inteav vars
skulle uppgå till 50 000 kronor.

Tomtmark Mark småhus, hyreshus, industri-upptassom av
byggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad samt
trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommuni-
kationsutrymme ligger i anslutning tillm.m., som
sådan byggnad.

till fastighet,Mark bebyggd medär småhus,som
hyreshus, industribyggnad, specialbyggnad eller

byggnad,övrig skall i sin helhet tomtmark,utgöra
fastigheten ligger i ägoskifte och har totalettom en

inteareal överstiger två hektar. Detta skallsom
gälladock fastighetens mark till någon delom

skall tillsammans med egendom enligttaxeras arman
reglerna i 4 kap.

Vad har tomtmark skall också gällasagtsnu om
tillmark obebyggd fastighet, har bildats försom

byggnadsändamål under de två åren. Harsenaste
fastigheten bildats längre tillbaka i tiden skall
marken tomtmarkutgöra endast det ärom uppen-
bart den får bebyggas. I övriga fall skall obe-att
byggd mark tomtmark endast detanses son1 om
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lydelseNuvarande

enligt för-finns giltigt bygglov eller tillstånd ett
1987 :10,handsbesked enligt plan- och bygglagen

i andra stycket.avseende sådan byggnad som anges

obebyggd mark ingår i detaljplan ochExploaterings- somsom en
del avsedd användas för bygg-till någonmark är att

gälla, markennadsändamål. skall inteDetta om
skall indelas tomtmark eller det är uppen-som om

genomföras ellerexploatering kommerbart attatt
fördrojas.kommer avsevärtatt

täkttillstånd enligt 18 §Mark for vilken gällerTäktmark
eller vattenlagennaturvårdslagen 1964:822

på-Med täkttillstånd skall jämställas1983:291.
Byggnad täktområde för täktensgående

inte marken indelas täkt-utnyttjande hindrar att som
mark.

Äkermark tillanvänds eller lämpligen kan användasMark som
och lämplig plöjas.växtodling eller bete är attsom

eller lämpligen kan tillanvänds användasMarkBetesmark som
inte lämplig plöjas.bete och är attsom

virkespnoduktionlämplig för ochMarkskogsmark är somsom
för ända-väsentlig utsträckning användsiinte annat

finnas skog till skyddMark där det börmål. mot
jordflykt eller tjällgränsen flyttasellersand- mot att

ned.

ligger helt eller i huvudsak outnyttjadMark som
dock inte skogsmark, denskall anses som om

förhållandensärskilda inte bör igrund tas an-av
virkesproduktion.språk för

virkesproduktion,Mark skall lämplig för omanses
bedönmingsgrunder kanden enligt vedertagna pro-

virkei genomsnitt minst kubikmeterducera omen
hektar.året per

tjällskog ochSkogsimpediment berg, hällmark, mark medMyr,
skogsmark.andra impediment i anslutning till

Övrig de tidigaremark Mark inte skall någotutgöra avsom
nämnda ägoslagen.
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Föreslagen lydelse

2kap.
4§

skall indelas i de ägoslag i det följande.Mark Mark ärsom anges som
skall indelas endast den täktmark. Indelningenvattentäckt får inteärom

påverkas förekomsten byggnad skall rivas saneringsbyggnadavav som
eller byggnader sammanlagda taxeringsvärdeeller byggnad inteav vars

uppgå till 50 000 kronor.skulle

Mark småhus,Tomtmark hyreshus, industri-upptassom av
byggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad samt
trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunika-
tionsutrymme ligger i anslutning tillm.m., som

byggnad.sådan

till fastighet, bebyggd småhus,Mark medärsom
hyreshus, industribyggnad, specialbyggnad eller

byggnad, skall i helhet tomtmark,övrig sin utgöra
fastigheten ligger i ägoskifte och har totalett enom

inte tvåareal överstiger hektar. skallDettasom
dock gälla fastighetens mark till någon delom
skall tillsammans med egendom enligttaxeras annan

i kap.reglerna 4

harVad tomtmark skall gällaocksåsagtsnu om
obebyggdmark till fastighet, har bildats forsom

byggnadsändamål under de två åren. Harsenaste
bildatsfastigheten längre tillbaka i tiden skall

tomtmark endast detmarken utgöra ärom upp-
den får bebyggas. övriga fall skallenbart Iatt

obebyggd mark tomtmark endastanses som om
enligtmarken detaljplan kvartersmark förutgör

betryggande inteenskilt och det uppenbartär att
genomföras.bebyggelsen inte skall Detsamma gäller

det finns giltigt bygglov eller tillstånd enligt ettom
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen

sådan byggnad i0987:10, avseende som anges
stycket.andra

Mark för vilken gäller täkttillstånd enligt l8§Täktmark
naturvårdslagen eller vattenlagen1964:822
1983:291. täkttillstånd skall jämställas på-Med
gående täkt. Byggnad täktområde for täktens
utnyttjande hindrar inte marken indelasatt som
täktmark.

Åkermark Mark används eller lämpligen kan användas tillsom
växtodling eller bete och lämplig plöjas.är attsom

lämpligen användas tillMark används eller kanBetesmark som
och inte lämplig plöjas.bete är attsom
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Föreslagen lydelse

skogsmark Mark lämplig för virkesproduktion ochärsom som
iinte väsentlig utsträckning föranvänds annat

ändamål. Mark där det bör finnas skog till skydd
ellersand- jordtlykt eller tjällgränsenmot mot att

flyttas ned.

Mark ligger helt eller i huvudsak outnyttjadsom
skall dock inte skogsmark, denanses som om
grund särskilda förhållanden inte bör itasav an-
språk för virkesproduktion.

Mark skall lämplig för virkesproduktion,anses om
den enligt vedertagna bedömningsgrunder kan pro-
ducera i genomsnitt minst kubikmeter virkeen om

hektar.året per

hällmark,Skogsimpediment berg, mark med tjällskog och andraMyr,
iimpediment anslutning till skogsmark.

Övrig Mark inte skall något de tidigaremark utgörasom av
nämnda ägoslagen.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4 kap.
5

ochomfatta byggnadstyper ägoslag enligtIaxeringsenhet skall en av
i andra ochföljande inte tredje styckena,kombinationer, sågsannatom

beteckningar för taxeringsenhetoch ha följande typ aven av
småhussådan ochsmåhus, för tomtmark fortomtmark

småhusenhetexploateringsmark för sådan byggnadbyggnad och
småhusenhetsmáhusbebyggelse

ochsådan 2. hyreshus ñr2. hyreshus, för tomtmarktomtmark
byggnad och exploateringsmark för sådan hyreshusenhetbyggnad
hyreshusbebyggelse hyreshus-
enhet

bygg-industribyggnad, övrig bygg- industribyggnad, övrig3.
byggna-nad, tomtmark för byggna- tomtmark for sådanasådana nad,

der och för grundexploateringsmark der, vattenverk annans
bebyggelse,sådan vattenverk på jordeboken fiskeriisamt upptaget
grund jordeboken industrienhetisamtannans
fiskeri industrienhetupptaget

täktmark industribyggnad och byggnad sådan mark4. övrigsamt
industrienhet

specialbyggnad för sådan specialenhetS. och tomtmark byggnad
ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, skogsmark och skogsim-

pediment lantbruksenhet.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

för sådanoch tomtmarkför sådan SmåhustomtmarkochSmåhus
på fastighetliggeranslutning till byggnadiliggerbyggnad somsom

betesmark, skogs-hektar åkermark,minst 5 medmedlantbruksenhet
skogsimpediment, skallochskogs- markbetesmark ochåkermark,

lantbruksenhe- lantbruksenhetingå i i denskall ingåmark, som om-
eller byggna-byggnaden marken.fattarten, om

bostad för äga-behövsderna som
deras arbets-ellerarrendatorre,

kraft.
övrigochsaneringsbyggnadoch övrigsaneringsbyggnad

taxerings-ingå i samtligamark kantaxerings-samtligaikan ingåmark
ipunkterna 1-6underenheter1-6 ipunktemaunderenheter

skall iOvrig markstycket.förstamark skall iOvrigstycket.första
lantbruksenhet.ingå i Iregellantbruksenhet. I annatingåregel i annat

till-övrig markfall skalltill-markövrig taxerasfall skall taxeras
ellertomtmarkmed dentomtmark,med den sammansex-sammans
Harliggertäktmark närmast.täktmarkellerploateringsmark somsom
ochomfattningmarkmark övrigövrigHar storligger närmast.

medden sambandsaknarsaknar denochomfattning annanstor
skallharmark, ägare,mark, harsamband med sammasomsomannan

taxeringsenhet.bildadockdock bilda denskall denägare, ensamma
bestårTaxeringsenhet,Taxeringsenhet,taxeringsenhet. av en-somen

indu-betecknasövrig mark,dastövrig mark,endastbestår avsom
ligger tilldenden strienhet, över-industrienhet,betecknas omom

och lant-vägande del inominom tätortdelövervägandetillligger
ligger tilldenbruksenhet,denlantbruksenhet,ochtätort omom
sådanutanförövervägande delutanfördelövervägande ort.tillligger

sådan ort.
6

skalloch industrienhetspecialenhethyreshusenhet,småhusenhet,I
ekonomiskochligger samlad utgöregendomendast ingå som ensom

enhet.
fårtaxeringsenhetbebyggdI

inga.inteexploateringsmark
jordbruk elleranknytning tillharintedjurstallVäxthus och som

lantbruksenhet.skall bildaskogsbruk egen

7§
inomexploateringsmarkLigger

planomrádenellerolika tätorter
ellervarjemark inomskall tätort

taxerings-planomráde utgöra en
enhet.

sådant områdeskall varjemarkområdenskilda ut-Består täktmark av
täktplan enligtområdenOmfattastaxeringsenhet.göra sammaaven

taxeringsenhet.skall de dock1964:822 utgöranaturvårdslagen en
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
7

Vid taxeringen skall följande delvärden bestämmas.
För småhus-, hyreshus- och industrienhet:

Byggnadsvärde
Byggnadsvärde värdet deär byggnader hör till taxeringsen-av som

heten.
2. Markvärde 2. Markvärde
Markvärde värdetär Markvärde värdetärtaxe-av taxe-av

ringsenhetens tomtmark, exploa- ringsenhetens tomtmark, täktmark
teringsmark, täktmark och markan- och markanläggningar.
läggningar.

lantbruksenhet:För
Bostadsbyggnadsvärde

Bostadsbyggnadsvärde värdet deär småhus hör tillav som
taxeringsenheten.

2. Ekonomibyggnadsvärde
Ekonomibyggnadsvärde värdet deär ekonomibyggnader hör tillav som

taxeringsenheten.
Tomtmarksvårde

Tomtmarksvärde värdetär taxeringsenhetens tomtmark.av
4. Jordbruksvärde
Jordbruksvärde värdet taxeringsenhetensär åkermark, betesmarkav

och markanläggningar, används eller behövs är växtodling.som
Skogsbruksvärde5.

Skogsbruksvärde värdet taxeringsenhetensär skogsmark med väx-av
ande skog och markanläggningar, används eller behövs för skogs-som
bruk.

6. Skogsimpedimentsvärde
Skogsimpedimentsvärde värdet de skogsimpedimentär hör tillav som

taxeringsenheten.

8
Varje delvärde skall bestämmas Varje delvärde skall bestämmas

for sig med tillämpning i 2-5 §§ för sig med tillämpning i 2-5 §§av av
angivna grunder. angivna värde-gnmder. Inom ett

omráde där överlåtelser obe-av
byggd saknastomtmark eller en-
dast enstaka köp förekommit be-

markvärdena med ledningstäms av
den marknadsvärdenivá för mark

normalt förekommer inomsom
värdeomráden där marknadsvärde-
nivån för bebyggda fastigheter är
densamma värdeømrádetför isom
fråga.

Summan delvärdena taxeringsenhetensutgör taxeringsvärde.av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 kap.
2§

småhusförriktvärdesmåhus Somförriktvärde ettSom ett
andraföre15 äruppförtnormal storlek ärnybyggt,är somavsom

fastig-allmänår dåföre detåretfriliggandeoch standard, samt ut-
sker,småhushetstaxeringsmåhusetendadetgör tomt avaven

fri-standard,ochstorlekfår normalfastighetsjälvständigutgörsom
små-endadetliggande utgörfastställdvärden iendast samtenanges

själv-utgörhuset tomtvärdeserie. somen
får endastfastighetständig anges

värdeserie.fastställdvärden i en

Nuvarande lydelse

3
skilda för-förriktvärden bestämmasskallvärdeområdevarjeInom

värdefaktorer.följandefleraellerhållanden för aven

små-tillmed hänsynStorleken bestäms ytanStorlek av
biutrymmen.ochhusets boutrymmen

ÅldernÅlder åter-sannolikaför småhusetsuttryckger
tillmed hänsynbestämslivslängd.stående Denna

tillbygg-omfattningennybyggnadsår,småhusets av
innebärombyggnadersådana ut-nader och ensom

dessa.tidpunkten förboutrymmeökning samtav

Åldersklassen motsvarandeåldermedsmåhusför en
denår får inte större än20 göras mot-högst att

5 år.svarar

småhusetstillmed hänsynStandarden bestämsStandard
utrustning.ochbyggnadsmaterial

femtonminstfinnasskallsmåhusnybyggtFör ett
standardklasser.

tillmed hänsynByggnadskategorin bestämsByggnads- om
små-inte. Förellerlantbruksenhetingår ismåhusetkategori

bygg-lantbruksenhet bestämsingår iintehus som
småhusettillhänsynmednadskategorin även om

radhusellerkedjehussmåhus,friliggandeutgör
lägenheter.antalföreligger,skälsärskildasamt, om
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Nuvarande lydelse

Fastighetsrättsliga Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms för småhus
förhållanden inte ingår i lantbruksenhet hänsynmed tillsom om

tomtmarken självständigutgör fastighet eller inte.
Utgår tomtmarken inte självständig fastighet skall
hänsyn tilläven möjligheten tomtmarken kantas att
bilda fastighet.egen

För småhus ingår i lantbruksenhet bestämssom
fastighetsrättsliga förhållanden med hänsyn till om-
fattningen och sammansättningen den ákemtark,av
betesmark och skogsmark ingår lantbruksen-isom
heten.

Värdeordning Med växdeordning husets ordningsnummer iavses
vändehänseende inom tomten.

Föreslagen lydelse

3 §
Inom varje värdeområde skall riktvärden bestämmas för skilda för-

hållanden för eller flera följande värdefaktorer.en av

Storlek Storleken bestäms med hänsyn till småhusetsytan av
boutrymmen och biutrymmen.

Ålder Åldern uttryck för småhusets sannolika återstå-ger
ende livslängd. bestämsDenna med hänsyn till små-
husets nybyggnadsår, omfattningen tillbyggnaderav
och sådana ombyggnader innebär utökningsom en

boutrymme tidpunkten för dessa.samtav

Åldersklassen för småhus ålder motsvarandemed en
högst år20 får inte dengöras större än att motsva-

5 år.rar

Standard Standarden bestäms till småhusetsmed hänsyn
byggnadsmaterial och utrustning.

För nybyggt småhus femtonskall finnas minstett
standardklasser.
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Föreslagen lydelse

Byggnads- Byggnadskategorin bestäms med hänsyn till små-om
kategori huset ingår i småhus- eller lantbruksenhet. För

småhus ingår i smdhusenhet bestäms byggnads-som
kategorin hänsyn till småhusetmed utgöräven om
friliggande kedjehus radhussmåhus, eller samt, om
särskilda skäl föreligger, antal lägenheter.

Fastighetsrättsliga Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms ñr småhus
förhållanden behövsingår lantbruksenhet ochi som somsom

arrendator eller derasbostad för lantbrukets ägare,
ochtill omfattningenarbetskraft med hänsyn sam-

åkermark, betesmark ochmansättningen denav
lantbruksenheten.skogsmark ingår isom

fastighetsrättsliga tör-övriga småhus bestämsFör
tomtmarkenhållanden med hänsyn till utgörom

eller inte. tomtmarkensjälvständig fastighet Utgår
tillinte självständig fastighet skall hänsyn även tas

fastighet.möjligheten tomtmarken kan bildaatt egen

Värdeordning iMed värdeordning husets ordningsnummeravses
värdehänseende inom tomten.

12 kap.
Riktvärde för tomtmark, for täkt-exploa- Riktvärde tomtmark och
teringsmark och täktmark mark

Nuvarande lydelse

3
Riktvärden för värtleområdetomtmark för småhus skall inom varje

bestämmas för skilda förhållanden eller flera värdefaktoremaför en av
storlek, och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden sär-vatten samt, om
skilda skäl föreligger, belägenhet.bebyggelse och specielltyp av

värdefaktoremaMed de olika förstås:

Storlek Med storlek tomtmarkens areal.avses

utsträckningavlopp Med och avlopp i vilkenVatten och vatten avses
och på vad tomtmarken har tillgång tillsätt vatten
och avlopp.
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Nuvarande lydelse

Fastighetsrättsliga Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms förtomtmark
förhållanden bebyggdär med småhus inte ingår i lant-som som

bruksenhet med hänsyn till tomtmarken utgörom
självständig fastighet eller inte. Utgär tomtmarken
inte självständig fastighet skall hänsyn tilläven tas
möjligheten tomtmarken kan bilda fastighet.att egen

För tomtmark bebyggd med småhus in-ärsom som
går i lantbruksenhet skall fastighetsrättsliga förhåll-
anden bestämmas med hänsyn till omfattningen och
sammansättningen den åkermark, betesmark ochav
skogsmark ingår i lantbruksenheten.som

Typ bebyggelse Med bebyggelse tomtmarken be-ärtypav av avses om
byggd med småhus ingår i lantbruksenhet ellersom

småhus. Om tomtmarken bebyggd med små-ärannat
hus inte ingår i lantbruksenhet bestäms typsom av
bebyggelse med hänsyn tilläven marken ärom av-
sedd bebyggas med friliggande småhus, kedjehusatt
eller radhus.

Speciell belägenhet Med speciell belägenhet tomtmarkens lägeavses
inom värdeområdet vid strand.t.ex.

Föreslagen lydelse

3 §
Riktvärden för tomtmark för småhus skall inom varje värdeområde

bestämmas för skilda förhållanden för eller flera värdefaktorernaen av
storlek, och avlopp, fastighetsrättsliga förhållandenvatten sär-samt, om
skilda skäl föreligger, bebyggelse och speciell belägenhet.typ av

Med de olika värdefaktorema förstås:

Storlek Med storlek tomtmarkens areal.avses

Vatten och avlopp Med och avlopp utsträckningi vilkenvatten avses
och på vad tillgång tilltomtmarken harsätt vatten
och avlopp.
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Föreslagen lydelse

förtomtmarkFastighetsrättsligaförhållandenbestämsFastighetsrättsliga
ingår i lantbruks-bebyggd med småhusförhållanden är somsom

bostad för lantbruketsbehövsochenhet somsom
arrendator deras arbetskraft med hän-ellerägare,

sammansättningen denomfattningen ochtill avsyn
betesmark, skogsmark ingår iåkermark, och som

lantbruksenheten.

övrig bebyggd med småhusFör tomtmark årsom
fastighetsrättsliga förhållanden med hänsynbestäms

självständig ellertill tomtmarken fastighetutgörom
inte självständig fastighetinte. tomtmarkenUtgör

tomtmarkentill möjlighetenskall hänsyn även atttas
kan bilda fastighet.egen

tomtmarkenbebyggelse ärMedbebyggelseTyp typ avses omavav
ingår småhus- ellerimed småhusbebyggd som

tomtmark ingår i småhus-lantbmksenhet. För som
bebyggelse med hänsynenhet bestäms äventyp av

med eller avseddbebyggdtill marken är attom
ellerfriliggande småhus, kedjehusbebyggas med

radhus.

belägenhet tomtmarkens lägeMed speciellSpeciell belägenhet avses
vid strand.inom växdeområdet ex.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

18 kap.
l

ledning vid allmän fastig-allmän fastig- TillvidTill ledning
hetstaxering skallskall ägarenhetstaxering ägaren utanutan

deklarationföreläggande lämnadeklarationföreläggande lämna
fastighetsdeklaration förñrfastighetsdeklaration allmänallmän

gäller intefastighet.Deklaration skall varje Dettafastighet.varje
okto-före den 1för ñrsvarsfas- sådandock inte lämnas ägare som

då allmän fas-före det åroch ber årettillhörtighet staten somsom
fått för-tighetstaxeringundantagenenligt 2 § äger3 kap. är rum

förenklad fastighetstaxe-tillför fastighet slagskatteplikt ellerfrån
skall dock inteDeklarationföregående års taxering ring.vidsom

försvarsfastighetförtaxeringsvände lämnasinte åsatts högre än som
enligt 3 kap.ochtillhörkronor.l 000 staten som

från skattepliktundantagen2 § är
vid föregå-för fastigheteller som

åsatts högreårs taxering inteende
kronor.taxeringsvärde l 00än
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Deklaration skall inte heller lämnas för fastighet för allmänna kom-
munikationsändamål eller för distributionsbyggnadyärmecentral eller
reningsanläggning enligt 3 kap. 2 § undantagen från skattepliktärsom
eller för byggnad på mark då byggnadens värde understigerannans
50 000 kronor.

Finns sådan kommunikationsfastighet har hus-nämntssom nyss
byggnad används för kommunikationsändamål skall dockänannatsom
deklaration lärrmas.

föreläggande också den inteEfter grund första stycket harär som av
skyldigdeklarationsskyldighct, lämna fastighetsdeklaration.att

3§
fastighetsdeklarationAllmän Allmän fastighetsdeklaration och

blankettskall avfattas på enligt förslag till förenklad fastighetstaxe-
formulär.fastställt ring skall avfattas blankett

till deklarationer,Blanketter för enligt fastställt formulär.
fastställs, tillhanda-vilka fomtulär

kostnadsfritt.hålls

§104
fastighetsdeklaration fastighetsdeklarationAllmän Allmän och

inteskall, i förslag till förenklad fastighetstaxe-5sägsannatom
innehålla uppgifter ring skall, inte isägspost- annatomom namn,

innehållaadress och eller, för 5 uppgifterpersonnummer om namn,
juridisk postadress ochorganisationsnum- el-person, personnummer

fastighetens för juridiskför kom- ler, organisa-ägare, person,mer
tionsnummer föroch församling där fastigheten fastighetens äga-mun

ellerligger, fastighetens gatuadress kommun och församling därre,
benämning fastigheten ligger,på bruklig fastighetensorten samt

ellerofficiella beteckning. gatuadressfastighetens på brukligorten
benämning fastighetens offr-samt
ciella beteckning.

den allmänna fastighetsdeklara-l fastighetsdeklara-l den allmänna
tionen skall vidare lämnas uppgif- förslagtionen och nämntovan

fastighetens areal olika uppgifterskall vidare lämnaster om av om
ägoslag, användning och byggna- olikafastighetens ägoslag,areal av
der, hyror och därmed jämförlig byggnader, hyroranvändning och
avkastning fastigheten jämförlig avkastningochsär- därmedsamtav
skilda förmåner förpliktelseroch fastigheten särskilda för-samtav

hör till fastigheten. dekla- hör tillI måner och förpliktelsersom som
rationen skall i övrigt lämnas fastigheten. deklarationen skalläven I
uppgifter sådana förhållanden uppgifteri övrigt lämnasävenom om

behövs för bestämma de sådana förhållanden behövsattsom som
värdefaktorer taxeringen enligt värdefaktorerför bestämma deattsom
bl.a. 8-15 kap. skall grunda sig på. taxeringen bl. 8-15enligtsom a.

kap. skall sig på.grunda
allmänna fastighetsdeklara-Den Den allmänna fastighetsdeklara-

tionen skall också innehålla uppgif- tionen och förslagnämntovan
sådana förhållanden beträff- uppgifterskall också innehållater om om

ande fastigheten fastighe- sådana förhållanden beträffandesom om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

har olika till skilda delarägare fastigheten fastighetenten harsom om
marken fastighetenoch in- olika till skildaägare delarav om av mar-

nehas med kentomträtt. och fastigheten innehasom
med tomträtt.

9
Allmän fastighetsdeklaration, Allmän fastighetsdeklaration,

skall lämnas förelägg- skall lämnas förelägg-utansom utansom
ande, skall lämnas den 1 ande, liksom erinringar medsenast no- an-
vember året före det år då allmän ledning förslag till förenkladav
fastighetstaxering fastighetstaxering,äger skall lämnasrum. se-

den novemberl året före detnast
år då allmän fastighetstaxering äger
rum.

Fastighetsdeklarationen med till- Fastighetsdeklarationen eller er-
hörande handlingar skall lämnas till inringar-na med tillhörande hand-
skattemyndighet. lingar skall lämnas till skattemyn-

dighet.
Skattemyndighet får efter samråd Skattemyndighet får efter sam-

med kommun bestämma det råd med kommun bestämma detatt att
inom kommunen skall finnas inom kommunensär- skall finnas sär-
skilt insamlingsställe för dekla- skilt insamlingsställe för deklara-
rationer, skall lämnas till led- tioner och erinringar, skallsom som
ning för taxering inom länet. lämnas till ledning för taxering

inom länet.

9a§l2
Om någon visar han på grund Om någon visar han påatt grundatt
särskilda omständigheter för- särskildaär omständigheter för-ärav av

hindrad lämna allmän fastig- hindrad lämna allmän fastig-att att
hetsdeklaration inom föreskriven hetsdeklaration eller erinringar in-
tid, får han efter ansökan beviljas föreskriven tid, får han efterom
anstånd med lämna deklaratio- ansökan beviljas anstånd medatt att

Anstånd får inte det lämna deklarationen eller erin-utan attnen.
finns synnerliga skäl medges läng- ringarna. Anstånd får inte utan att

till utgångenän februari det finns synnerliga skäl medgesre av
månad under taxeringsåret. längre till utgången februariän av

månad under taxeringsåret.
Den i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarations-som

skyldiga med deklarationerupprätta kan efter ansökan få tillståndatt att
lämna deklarationema enligt tidsplan till och med februari månad under
taxeringsåret. Om ansökan medges skall den deklarationsskyldige anses
ha fått anstånd till den dag då deklarationen får avlämnas enligtsenast
tidsplanen.

Ansökan enligt första stycket Skattemyndighetenprövas i det län därav
fastigheten belägen. Ansökanär enligt andra stycket skatte-prövas av
myndigheten i det län där sökanden sin verksamhet.utövar Ansökan hos

skattemyndighet skall där tiden inteprövas medger denen annan attom
överlämnas till nryndighet.rätt
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20 kap.
4

I skattemyndighetens beslut fastighetstaxering redovisasskallom
fastighetens indelning i taxeringsenheter,

taxeringsenhet och taxeringsenhetens skattepliktsñrhållande,typ av
skattepliktig enhets taxeringsvärde och ingående delvärde samt

värde varje värderingsenhet,av
4. storleken sådan värdefaktor särskilt i 8-15 kap.,av som anges

storleken riktvärde,av
exploateringsfaktor enligt utbyggd effekt, taxeringsef-

12 kap. 6 utbyggd effekt, fekt, utnyttjandetid, reglerings-taxe-
ringseffekt, utnyttjandetid, regle- möjlighet och belägenhet enligt
ringsmöjlighet och belägenhet 15 kap. 7 § samten-
ligt 15 kap. 7 § samt

förhållandesäreget enligt 7 kap. 5 § eller förhållande harannat som
föranlett ändring riktvärde.av

Värdet enskild värderingsenhet i fulla tusental kronor.av en anges
Avrundning sker så överstigande belopp, inte uppgår till fulltatt som

tusental kronor, faller bort. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva de ytterligare avrundningsreglerom

behövs.som

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas med i det
följande angivna undantag första gången vid allmän och särskild fastig-
hetstaxering år 1996. Vid allmän fastighetstaxering år 1996 och särskild
fastighetstaxering år 1996 och 1997 tilllämpas kap.4 5 § punkt 6 andra
stycket i dess lydelse endast i lagrummet angiven bostadsbyggnadnya om

behövligär för driften finns. Bestämmelsen tillämpassom även små-om
hus och tomtmarken till sådan byggnad ligger i anslutning till lantbruks-
enhet.

Den lydelsen 8 kap. 3 § och 12 kap. 3 § tillämpas första gångennya av
vid allmän och särskild fastighetstaxering år 1998.

Senaste lydelse 1992:349.
zsenastelydelse 1992:1666.
3Senastelydelse 1990:1382.
Senaste lydelse 1986:258.
5Senastelydelse 1990:1382.
Senaste lydelse 1990:1382.
7Senastelydelse 1990:1382.
Senaste lydelse 1990:1382.
9Senastelydelse 1993:1193.
Senaste lydelse 1986:258.
Senaste lydelse 1993:1193.
Senaste lydelse 1993:1193.

Senastelydelse 1993:1193.
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3 Utredningsdirektiven

Utredningens direktiv

Utredningens arbete baseras direktiv från maj 1993 bilaga l. Dessa
direktiv har sedermera kompletterats med tilläggsdirektiv givna i
december 1993 bilaga 2.

Motiven till de ursprungliga direktiven

Under tid har åtskilligt gjorts för förenkla förfarandet vidattsenare
inkomsttaxering. Samma utvecklingstendens kan i fråganoteras om
fastighetstaxering. sistnämndaDet gäller framför allt handläggningen i
första instans.

Beträffande fastighetstaxering finns enligt direktiven behov ävenattav
i övriga delar förenkla förfarandet. Vad främst därvidärsom avses
register- och deklarationshanteringen och uppgiftslämnandet från fastig-
hetsägarna i samband fastighetstaxeringarna.med

Huvudtanken för framtida ändringar uppnå administrativaattanges vara
förenklingsvinster, bl.a. i utsträckning förstörre än närvarandeattgenom
utnyttja uppgifter i befintliga register. I detta sammanhang detnämns
väntade rikstäckande fastighetsdatasystemet och likaså den översyn som
pågår hos Centralnämnden för Fastighetsdata CFD, Lantmäteriverket
LMV och Riksskatteverket RSV de tekniska möjligheterna attav

Ävensamordna de skilda register för närvarande upprätthålls. detsom
väntade byggnadsregistret direktivenerinrasI dettas ävenupp. om
utredningsarbete RSV bedriver inför AFT 96.som

Dessa samordningsarbeten kräver emellertid omfattanderelativtm.m.
författningsändringar Ävenoch då inte endast formell i materielltart.av
hänseende ändringarär påkallade och exempel indelningennämnsettsom
i taxeringsenheter. I direktiven talas även de organisatoriska änd-om
ringar kan följdenbli den pågående lantmäteri-,översynensom av av
fastighetsdata- och inskrivningsverksamheten.

Frågor rörande förfarandet vid fastighetstaxeringen bör redovisas med
förtur och då den 1 maj 1994. I övriga delar skallsenast slutredovisning
ske under år 1995.
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Illläggsdirelttiven

vi erhållit sintilläggsdirektiv har bakgrund i det på tidDe attsom senare
från håll ifrågasatts det nödvändigt fastställaolika taxerings-är attom

fråga sådana fastigheter inte skattepliktigavärden i tilläräven om som
fastighetsskatt.

detta sammanhang erinras i från framförtI RSV 1992att rapportom en
synpunkter i enlighet med det sagda. Vidare har skatteutskottetnyss

1993 behandlat denna frågeställning bet.under hösten 199394:SkU 8.
särskilt yttrande har de borgerliga ledamöterna uttalat i principI ett att

fastighetstaxering inte bör förekomma taxeringsvärdet skallinte ligganär
fastställa skatt.till grund för att

tilläggsdirektiven undersöka möjlighetenVi skall enligt underlåtaatt att
fastställa taxeringsvärden för fastighetskategorier för vilka taxeringsvärde-

inte underlag för löpande beskattning. alternativSomutgör nämnsettna
möjligheten i förenklad form bestämma taxeringsvärden hithörandeiatt
fall. Vi under år 1995 vårtskall redovisa arbete i denna del.senast
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4 Utredningsarbetets inriktning

4.1 Inledning

Vår främsta uppgift har varit undersöka möjligheterna rationaliseraatt att
fastighetstaxeringen gå till registerbaseradöver sådan. Iattgenom en
första hand skall vi bedöma detta såvitt gäller AFT 96 rörande småhusen.

enlighetI med direktiven avlämnar vi delbetänkande i denna del.ettnu
I de ursprungliga direktiven mängd andraäven frågoranges en av mer

Äveneller mindre långtgående författningsmässignatur. översynrenten
anbefalld. frågorär De inte har påtaglig betydelse för AFTsom en mer

96 skall vi redovisa i vån slutbetänkande före 1995 års utgång.
Vårt utredningsuppdrag får teknisksägas Vi såle-ärrent natur.vara av

des inte ombedda någon allmän fastighetstaxeringengöra översynatt av
sådan. Vi har därför utgå från fastighetstaxering skall skeatt attsom
i framtidenäven och skalldensamma bestå i sina grundvalar. Så skallatt
marknadsvärdet fortsättningsvis tillligga grundäven fört.ex. taxerings-

värdet. Likaså skall de allmänna värderingsreglema, riktvärdesystemet,
liksom förfarandet i behållas. ändringar dessaDe i delar vi kanstort som
behöva motiveradeskall med tankeöverväga registerbaseradvara en
fastighetstaxering.

Våra tilläggsdirektiv har dock medfört viss förändring vad gälleren
frågor fastighetstaxeringen sådan. ifrågasätts såledesDetom som om man
inte för vissa fastighetskategorier skulle kunna fastställaunderlåta att
taxeringsvärden. frågaDenna kommer vi behandla slutbetänkan-i vårtatt

Vide. redovisar dock redan avsnitt 5.5 några principiella över-nu
väganden i denna del.

4.2 Allmänna utgångspunkter

Vi har haft vissa allmänna utgångspunkter för vårt arbete. Till börjaatt
med kan vi konstatera möjligheterna föreslå begränsa-regleratt äratt nya
de i vissa betydelsefulla hänseenden. En övergång till registerbaseratett
förfarande redan vid AFT 96 krävermed nödvändighet taxeringen iatt
allt väsentligt grundas på redan förefintligt material. Man torde knappast
redan i inledningsskedet kunna in uppgifter välta utmönstranya men
redan registrerade sådana eller ändra deras utformning.närmare
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undvika läggamöjligtså långtvarit attutgångspunkt har attEn arman
nyordninginnebärdeuppfattasskulle kunnaförslag enfram omsomsom

lång tidSedanförfarande.registerbaseratförkrävsvad ettutöver som
deklarationsvägen.uppgiftslämnandepåbyggtfastighetstaxeringen etthar

fast-taxeringsvärdenastillmedverkataktivtsåledesharFastighetsägarna
ocksåvisarfastighetstaxeringartidigarefrånErfarenheternaställande.

ochfastighetsägaresfrånintresseentydigt mass-tämligen stortett
medvärderingsmetodiken även möttsdelarharStundomsida.medias av

självaibottnadel kantilldetta antaslåt stormisstro,viss attvara
viharsagda strävatdetMed tankesådant.taxeringsutfallet nusom
sådantutsträckning äri attutforma storefter systemett nytt somatt

Medbekant.fastighetstaxeringendenupplever somfastighetsägarna nya
sedan%25-30 ägtprisutveckling camåttliga rumdenpå somtanke

dettordevägledande, extra1988prisnivån ange-då vara90,AFT var
taxerings-förändraskullei siginslagsådanainförainteläget somatt

förutsebart.allmänt ärvadvärdena settutöver som
förändringardesamtidigt vägasemellertid motmåstesagdaDet nyss

kansammanhangdettasmåhusmarknaden. Itidunderskett senaresom
försälj-iSpännviddenned.dragitsbostadssubventionemapekas att

dominerakommitköparenVidare har attminskat.harningspriserna mer
miljörelaterade faktorervissaliksomläget,varförmarknaden t.ex.
Även utrustnings-vissabetydelse.ökadfåttkraftledningar,buller,

delEntidigare.genomslagskraft änha fåttdetaljer kan antas en annan
harmedan andravärdeinverkanminskadfåttharelativtdetaljer kan sett

betydelse.ökadfått
be-fastighetstaxering ärregisterbaseradmedsyfteväsentligtEtt

varitmålsättningvårbakgrund har attdennaMotsparingsmöjligheterna.
Emeller-återanvändas.skall kunna90inför AFTnedlagsarbetedet som

betydelse,allt förtillmätasaspekten interedovisade stordentid får nyss
sig på sikt.spareffekterna visarpåtagligadeeftersom mer

smidigtfungeraför nyttförfarande kräver att ettregisterbaserat attEtt
sådant äriMöjligheternamöjligt. systemettstabiltsågörssystem som

för-uppgifter iinhämta ängäller ettdetbegränsade när attnämligen mer
anslutningdeklarationer. Iviauppgiftslämnandebyggerfarande som

på småhustaxe-inriktarvi närmastävenhärtill kan ossnämnas att nuom
sådantändringsförslagutformauppgiftvår96AFTvid är attringen

motsvarande.enligtsig hanteraslåterfastighetstyperandraävensätt att
acceptabla, börkansmåhus,frågai somförenklingarDe ansessomom

i för-åtgärderexempel påSomkategorier.övrigaförprincip gälla även
värde-tillövergångtill kan nämnasåterkommervisyfteenklande som

antaletbegränsning ägo-hyreshusenheter,taxeringenvidringshyror avav
lantbruksenheter,frågaslag i m.m.om

mark-nämligennänmda,tidigareden attutgångspunkt ärytterligareEn
taxeringsvärdet.förgrundtillskall liggafortsättningsvisnadsvärdet även

tolkagällerdetiakttas närförsiktighet attvissvälbörvår meningEnligt
idagRedan ärsammanhang.förevarandeibetydelsemarknadsvärdets

Så beaktasi kanten.naggadnågot t.ex.marknadsvärdetprincipen om
Vidfastighetstaxering.vidinte alls taxe-faktorerprispåverkandevissa
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ringen utgår från normalbelåning, privaträttsliga förpliktelser tillåtsman
inte slå igenom vid taxeringen, vissa prispåverkande standarddetaljer

inte mätbara Härtill kommer det i fråga fastig-vissaetc. attanses om
hetstyper kan verka främmande tala marknadsvärde eftersomatt ettom
någon handel med del objekt, kraftverksfastigheter, inte fore-t.ex.en
kommer. Vad gäller kraftverk och industrianläggningar i övrigt detär
dock inte så ovanligt bolagen sådana byter Av intresseägare.att ärsom
också det förhållandet många fastighetsägare oförstående tilläratt
marknadsvärdebegreppet, eftersom det bygger vid taxeringen tvåett
år gammalt prisläge. En slutsats det sagda inom förär attav nu ramen
gällande likväl kan arbeta med något lägre ambitionsnivå.system en

börDet viäven nämnas några punkter speciella problem,möttatt
utanför vårt arbetsområde. Som exempel kan utredningsarbetetnämnasett
och det förslag frågalämnats i LMV:s, CFD:s och därtill höran-som om
de statliga myndigheters organisation liksom inskrivningsmyndig-m.m.,
hetemas framtida ställning SOU 1993:99, 199394:214. Ett annatprop.
väsentligt område den framtida byggnadslagstiftningensrör närmare
utfonnning. I det sistnämnda hänseendet det viktär in-stor attav
formation byggnadsåtgärder för framtidenäven kan fångas inom genom

Ävenuppgiftslämnande från kommunernas sida. här pågår omfattandeett
reformarbete SOU 1993:94, 199394: 178. Fastighetsbeskattnings-prop.
utredningen har i sitt nyligen avgivna slutbetänkande SOU 1994:57
redovisat sina överväganden bl.a. vad gäller lämpligheten ett systemav
med omräkning taxeringsvärdena. anslutning härtillI har under vårenav
pågått arbete inom Finansdepartementet med förslag årlig ornräk-ett om
ning taxeringsvärden. Resultatet redovisas inom kort i departe-av en
mentspromemoria.

Vi har inriktat den första vårt arbete vad vietappen ansettav vara
brådskande inför AFT 96. Förutom själva övergångenmest till regis-en

terbaserad fastighetstaxering ochkap. 8 ll har vi undersökt frågor
kring värdeområden värdefaktorer, främstoch värdefalctom standard

Ävenkap. 9. frågan bättre sarnstämmighet mellan begreppen regis-om
terfastighet och taxeringsenhet har kap.övervägts 10.

Vad gäller förfarandet kan även nämnas vi i intresseenhetlighetensatt
efter isträvat erforderlig omfattning söka tillatt regelsystemetanpassa

vad gäller i fråga inkomsttaxeringen.som om

4.3 EG-aspekter m.m.

Enligt de ursprungliga direktiven skall beaktas EG-aspekteräven och
regionalpolitiska konsekvenser.

förstVad gäller EG-frågan kan nämnas de och förslagövervägandenatt
vi formerna förrör beräkning taxeringsvärden.presenterar Desom nu av

grundläggande principerna för EG-rätten, nämligen de frihetemafyra i
form garantier för den fria rörligheten kapital, ochav av personer, varor
tjänster, berörs inte våra ställningstaganden. Vi har således inte iav

2 14-0658
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fastighetsägarna nationali-åtgärder därhänseendennågra övervägt t.ex.
för beräkningen taxeringsvär-eller bosättning skulle ha betydelsetet av

fastigheter, liksom be-sammanhanget kan taxeringldet. nämnas att av
så alla låtåterfinns iskattningen dessa, någotär gott stater,somsomav

skatteform.vikt läggs vid dennaolikaattvara
erinras vårtbörregionalpolitiska konsekvensernaVad gäller de attom

förfarande iförenklatåstadkommai första handuppdrag ettattavser
hafttidigare inte ifastighetstaxeringen. Vi har nämntsfråga upp-somom

marknadsvärdetsfrångående principen väg-drag överväga ettatt omav
därför inte harföljer viledande betydelse. Av det sagda över-att nunu

i vad mån särskildadetoch knappast heller kommer göravägt att --
tanke deras be-för vissa objekt medför värdering bör införasformer

gäller frågan detöverhettade områden. Sammalägenhet i t.ex. annarsom
tanke speciellainföra sårregler medskulle motiverat ägar-attvara

indelnings-gällande allmännakategorier vad kan följautöver nusom av
1979:1152.FTLi 2 kap. fastighetstaxeringslagen,regler

Övrigt4.4

med centralakontakter tagits deutredningsarbetet direktaUnder har tre
vilkaLMV och CFD,sammanhanget, nämligen RSV,myndigheterna i
dessaskall likasåutredningen.varit representerade i Det nämnas attäven

frågorbehandlat centralaolika tidigaremyndigheter i storrapporter av
för vårt utredningsarbete.betydelse

med Fastighetsbe-vi haft diskussionerutredningsarbetet harUnder
inskrivningsutred-ochLantmäteri-skattningsutredningen Fi 1993:01,

byggutredningen 1992:03.och M1993:01 och Plan-Mningen
fastig-införskaffat uppgifterframgårpå kap. 7Vi har även sätt omav

grannländer.hetstaxeringen i våra
framställ-överlämnatshar från Finansdepartementetlill utredningen

Även direkta hänvändelser harintresseorganisationer.från olikaningar
behandlats underordningmaterial i vederbörligtill harDettagjorts oss.

slutbetänkandet. Helt allmäntbehandlas ieller kommerdenna attetapp
önskemål sålunda nått rördel dedockkan sägas att stor osssomen av

härdirektiv vi fått. Videomedelbart faller inomintefrågor avsersom
och effekter i olika hän-storlektaxeringsvärdenassådantfrämst som

seenden.
ingårvårt uppdragvi följande. I även,Avslutningsvis vill nämna som

Med tanke härpå harhela FTL.tidigare göra översynnämnts, att aven
sådanaförfattningsändringarandra ärinte änvi valt göraatt somnu

det moti-således intepåkallade inför 96. Vi haromedelbart AFT ansett
uppbyggnad heltnågra omdisponeringar i FTL:sgöra utanverat att an-
motsvarande lägger viPåden nuvarande systematiken. sätttillpassat oss

fastighetstaxeringsför-inågra förslag till ändringarheller framinte
våraändringar börSådana1993:1199. göras närordningen, FTF

färdigbehandlats.förslag har
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Användningen taxeringsvärden5 av

Inledning5.1

övergå tilltidigare undersöka möjligheternaVi skall, nämnts, att ensom
fastighetstaxering. Fördelarna med sådan skulleregisterbaserad en vara

för kan förenklas i omfattning.uppgiftslärnnandet fastighetsägarna storatt
Även enklareför berörda myndigheter skulle vinster kunna göras genom

sagda innebär dock inte träffsäkerhetenoch billigare rutiner. Det attnu
eftersättas i någon utsträckning.vid fastighetstaxeringen skall få större

skulle vi inte sådanavåra ursprungliga direktivEnligt över-ta upp mer
fastighetstaxeringen huvud be-gripande frågor över tagett.ex.som om

december 1993 Dir.tilläggsdirektiv vi fick i 1993:140hövs. Genom de
vårtskall nämligen i slutbetänkandeförändrades dock uppgiften något. Vi
ellerfastighetstaxering kan underlåtas ske på särskiltbehandla frågan om

till dessafastighetskategorier. Bakgrunden direktivför vissa ärsätt att
199394:SkU8riksdagens sida där det menings-söka i önskemål från

i fråga beträffandefulla fastställa taxeringsvärdeni satts t.ex.att
fastighetsskatt. Liknandefastigheter föremål för uppfattninginte ärsom

Kostnader för och utvecklingi allmänhar RSV redovisat rapporten av
ifrågasätter1992:5. lfastighetstaxering RSVRSV Rapport rapporten

verkställa fastighetstaxering enligtfinns anledning nuvarandedet attom
för vilka taxeringsvärdet fort-de fastigheter saknarslagsystem avav

för beskattning. verkställalöpande betydelse Ett alternativ attanses vara
särskild värdering vid behovde enskilda tillfällen då det finns etten av

för beskattningsändamål.värde
kunna ställning till förenklingsmöjlig-För dessa båda frågor, dvs.att ta

och från anledningheterna undantag sedvanlig fastighetstaxering, finns
begrunda hur och i vilka används. Stats-sammanhang taxeringsvärdenatt

påkontoret har regeringens uppdrag kartlagt användningenanalyseratoch
inom den offentliga sektorn taxeringsvärden föroch i näringslivet av
fastigheter. Arbetet redovisas i taxerings-Användningenrapporten av

för fastighetervärden 1993226. Regeringen beslut denhar genom
30 september 1993 överlämnat beaktas i vårttill förrapporten attoss
utredningsarbete.

det följande redovisar vi först delarl den nämnda rapporten.av nyss
Rapporten innefattar i första hand några konkretakartläggning ochen
ställningstaganden förekommereller förslag inte.
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för taxeringsuppgifterKällor5.2

registrerasfastighetstaxering uppgifter behövs för taxeringenVid de som
fastighetstaxeringsregister respektive fastighet. Fråni RSV:s FTR

alla uppgifter uppkommer vid fastighetstaxe-detta register härrör som
ringen.

användare kan inte, via terminal, in ochSom extern t.ex.man egen
söka i hänvisad till andra kanaler för få taxerings-FTR, ärutan att
uppgifter.

fastighetslängder, dvs.Med grund har tidigare produceratsFTR som
tryckta förteckningar alla fastigheter med beslut åsatt taxerings-över om

uppgifter för värdefaktorer.värde och legat till grund beslutetsom
uppgifteranvändare kan få tillgång till dessa användaExterna attgenom

telefonförfråganallmänhetens terminal på skattemyndigheten eller genom
skattemyndigheten. möjligt beställatill Däremot det inte längreär att

lästighetslängder. RSV kommer helt upphöra med dessa särskildaatt
förteckningar terminalåtkomst fr.o.m.och dem med enbart 1994ersätta
års taxering.

taxeringsuppgifter fråga i fastighetsdata-Ett sätt ärannat att att
från årFDS. Taxeringsuppgifter FTR förs gångöversystemet peren

vanliga anslutningentill FDS. den till FDS ställs fråga fastighet. II om
denna tjänst uppgift taxeringsvärde, fastighetstyp och typkod.omges

användning taxeringsuppgifterFör användare har ytterligare harsom av
särskild tjänst beträffandeCFD utvecklat innebär t.ex.atten som man,

småhus, får tillgång till uppgifter husform, boarea, biarea, rikt-även om
värdetabell, värdeår och sammanlagd standardpoäng, dvs. sådana värde-
faktorer fastställs vid taxeringen.som

Om användare intresserad statistik med anknytning tillärman som av
fastighetstaxering, har Statistiska Centralbyrån SCB uppgifter från FTR
och kan bearbeta dessa för sig tillsammans uppgifter.eller med andra
FTR administrativa basregister för SCB och mycketär ärett treav av

betydelse för produktionen statistik med anknytning till fastig-stor av
heter. inteSCB lämnar uppgifter enskilda fastigheter.ut om

5.3 Statskontorets rapport

detta redovisarI avsnitt vi några huvudpunkter i Statskontorets nyss
nämnda rapport.

5.3.1 Användningen taxeringsvärdenav

I denna redovisasdel i huvudsak följande i rapporten.
Taxeringsvärden för fastigheter och egenskapsuppgifter samlas insom

vid taxeringen används inom många andra verksamhetsområden be-än
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reglerashandlar dels verksamhet användningenskattning. därDet om
grund.lagstiftninglagstiftning, dels användning utan somannangenom
huvud-hänvisninglagstiftning där till taxeringsuppgifter görs ärDen

följandesakligen tre typer:av

beskattning fastigheter,av
bokföring,regler vid2.

lagstiftning.övrig

framgårlagar och förordningar gjortsden inventeringAv attsomav
tillförlitligtmånga olika områden användstaxeringsvärdet inom ettsom

tillämplighetför lagarsfastighetsvärden. Aven ärmått avgränsaatt
använd.vid fastighetstaxeringen mycketden typkod åsättssom

lagstiftning grundtaxeringsuppgifter inte harAnvändning somsomav
följande verksamhetsområden:huvudsakligen pååterfinns

fastighetsvärdering,-
fastigheter,kreditgivning för-

fastigheter,försäljning av-
markförsörjning,fysisk planering och-

underlag för utredningar,statistik och-
försäkringsverksamhet,-
kreditupplysning,-

medlemsavgifter,beräkning av-
sortering direktreklam.av

olikataxeringsuppgifter naturligtvis för dessaAnvändningen utserav
användare gäller egenskapsuppgifterflertaletverksamheter. För att som

likataxeringsvärdet ofta minst betydelse-tillsammans med ärredovisas
uppgiftgäller ålder,fulla själva taxeringsvärdet. Det t.ex. omsom

iutnyttjande taxeringsvärdet dessastandard, Vidhustyp etc. av samman-
först korrigeras. Beroendesällan på syftethang används det görsutan att

för relevant Oftaberäkningar bedömningar värde.eller att ettge
andra uppgifter. kantaxeringsvärdet med Detkompletteras t.ex. vara

eller andra uppgifterfråga egenskapsuppgifter fram vidtassomom
taxeringsvärdet i förhållandeförsta hand justeras tilltaxeringen. I

taxeringsvärdet skerprisutvecklingen efter det bestämdes. Dettaatt
antingen med matematiska metoder, prisutvecklingendär den tidigare
påverkar dagens marknadsvärde, eller utvecklingenmed kännedom om

fastighetsmarknaden. vilkapå den lokala Hur påkorrigeringen berorgörs
noggrannhetskrav användaren har.

sidanTaxeringsvärdets direkta betydelse åsvårbedömd.är Det är ena
oftaaldrig det enda behöver sidanå andranästan veta enman men

andrabetydelsefull, och ibland helt blandoundgänglig, information
betydelsefullauppgifter. Ofta egenskapsuppgiftema minst likaär som

sig.taxeringsvärdet i I många fall därför haskulle nytta avman
ytterligare egenskapsuppgifter till.de tillgångharutöver man nu

5.3.2 påverkasHur användarna förändringartänkbaraav

I har tagit frågor vårtliggeräven närarapporten egetman upp som
utredningsuppdrag. Här återges följande.
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taxeringRegisterbaserad

påverkar sig inte kvalitén värderingen.Registerbaserad taxering i
istället vid valet värderingsmodell. Användarna på-Denna avgörs av
princip inte registerbaserad taxering.verkas därför i av en

uppgifter och taxeringsvärden förtrycks deklarationsblan-Genom att
kvalitén uppgifterna därmed taxeringsvärdetketten kan däremot på och

felaktiga uppgifterpåverkas något på grund eventuella inte rättas.attav

värderingsmetoderEnklare m.m.

utgångspunkt beskattningen i fortsättningen kommerEn är ävenatt att
marknadsvärdet.grunda sig på

förändring påverkar användarna införande enk-Den ärmest ettsom av
lare värderingsmodeller. Förenklade värderingsmodeller innebär sämreen

taxeringsvärdet troligen också färrenoggrannhet på och egenskapsupp-
påverka på fleragifter. Detta skulle användningen Här kommer tvåsätt.

olika till uttryck. Enligt användare, främst försäk-synsätt en grupp av
värderingar utifrån värderingsmannens lokal-ringsbolag och de görsom

vissa och banker, skulle ökad schabloniseringkännedom mäklare en
inte påverka dem alls eller väldigt lite. dessa spelar självaFör taxerings-

liten roll och de påverkas därför inte kvalitétsändringar.värdet av
många användare däremot hög noggrannhet till fördel.För Dessaär en

negativa till försämring, främst grund osäkerheten ökarär atten av
vid användningen. Vid fastighetsvärdering blir underlaget för värderingen
osäkrare. Det har betydelse vid kreditgivning för fastigheter,t.ex. er-
sättning vid köp försäljningmarklösen och vid och fastigheter. För-av

kvalitén mycket går det inte använda taxeringsvärdet vid dennasämras att
värdering. Några exempel effekter kan uppstå kredit-ärtyp attav som

givning påverkas högre ocheller lägre belåningsgradränta pågenom
grund värdering.osäkrare Ersättning vid marklösen grundas på ettav en
osäkrare underlag, innebäravilket kan högre ersättningar. Värderingar
inför köp och försäljningar fastigheter blir osäkrare och aktörerna fårav

bild hur marknaden för statistikändamål på-sämre Avenut.en av ser
verkar schablonisering användningen negativt kvalitétsämreen genom en
på statistiken.

De sammanhang där taxeringsvärdet används direkt påverkas också av
schablonisering. gäller den lagstiftning gällerDetta andra ornrå-en som

den fastighetsbeskattning. i de fall taxeringsvärdenaAven används förän
beräkning avgifter direkt hänvisning till lagstiftning har kvaliténutanav

taxeringsvärdet betydelse. gäller kommunerDet de beräknart.ex. som
tomträttsavgälder utifrån taxeringsvärde fastighetsägarföreningaroch de

medlemsavgifter taxeringsvärdetmed grund.tar utsom som
effektEn förenklade värderingsmodeller användare fårär attannan av

tillgång till färre egenskapsuppgifter. Dessa uppgifter mycket betydel-är
försefulla många användare, för försäkringsbolagen. En sådan för-t.ex.

därförsämring negativ for de flesta användare,är önskartvärtomsom er-
hålla fler uppgifter. Vid införande enklare värderingsmodellerett av
måste, bakgrund det anförda, effekterna för användarnamot stu-ovanav
deras.
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taxeringsvärdenOmräkning av

Ävenanvändarsynpunkt.speciellt angelägeninteomräkning är om enur
Ornräk-värden.aktuellainte fråga heltinförs blir detomräkning om

vidanvändsnoggrannhet denmedsker dessutom änningen sämre somen
dåmåstebedömning görasfastighetstaxeringama. Ende allmänna av

fastig-allmänbestämts vidanvändas, detskallvärdevilket ensomsom
tillleder störreomräknade värdet. Dettadethetstaxering eller en

omräkningdäranvändningtaxeringsvärdena. Exempelosäkerhet kring
mäklarverksamhet. Avenochkreditupplysningpositivuppfattas ärsom

med för-sambandtaxeringsvärden iomräknadeharkommuner nytta av
omräkning harfastighetsägare. Mestmed andrahandlingar nytta av

noggrannhetskrav. Desåinte harde användaretroligen stora somsom
taxeringsvärdenanvända detroligenkrav kommerhar attstora som

korrigera democh sedanfastighetstaxeringarnavid de allmännafastställs
i dag.sätt somsamma

ytterligareanvändningsområden och5.3.3 Nya
taxeringsuppgifter

områden där taxeringsvär-eventuellastuderatStatskontoret har även nya
därvid anfört bl.a. följanvändning ochtillden skulle kunna komma

utanförtaxeringsuppgifteroch andrataxeringsvärdenAnvändningen av
lång tradition och kanomfattande, harskatteområdettraditionelladet är

flesta därinarbetad. De sektorerväli verksamhetermånga sägas vara
redantorde därför täckta.taxeringsuppgifter tillkan nytta varavara

fastighetstaxeringsuppgifter haranvändningområden förNågra avnya
möjligheter till utvecklingdetpåträffats. finnsinte Däremot an-av

hos olikarationaliseringar användare.tillvändandet kan ledasom
dator-koppling, automatiskdator- tillutveckling,Onskemål tekniskom

tillinsamlingtillgånguppdatering registerbefintliga samtm.m. avav
egenskapsuppgifter exempelnedbrytningytterligare uppgifter eller ärav

rationaliseringar i verksam-betecknasutvecklingsforslagpå kan somsom
i dag används.redanheter där taxeringsuppgifter

i statistik- utred-uppgifter kan ochnämnasSom exempel på sådana att
lokalytaeftersträvas uppdelning hyreshusensningssammanhang aven

underhåll ochhyreshusenskontor, butik och lager uppgiftersamt ven-om
finnsanvändningför uppdelade eftertilation. få lokalytorIntresse att

önskasfastigheter. småhushos dem värderar sådana Föräven upp-som
taxerings-uppvärmningssätt. fastigheter inte åsättsgifter Förom som
det skullevärde, skolor och allmänna byggnader, attt.ex. menar man

egenskapsuppgifter och dessafastighetenvärde kan åsättasvara av om
detaljeradredovisades. Försäkringsbolagen i första handönskar sig en
kunnadirektredovisning standarden. Vidare eftersträvar ut-attmanav

finnasskallinformationen till möjlighetnyttja sina och attsystemegna
Orga-i försäkringsfråga kunna söka med hjälpatt personnummer.en av

masshantering ochtaxeringsvärdeuppgifter inisationer använder somsom
ochutförligare enklarelångt från marknaden efterfrågar källorär samt en

snabbare tillgång till dessa källor.
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fastighetstaxeringenVad kostar5.4

5.4.1 Allmänt

medför betydandeproceduromfattandeFastighetstaxeringen är ettsomen
fastighetstaxe-Allmänoch fastighetsägare.myndigheterför bådearbete
vad denhanteringsproblem främstinnebärsmåhusenheterring avserav

kategorier.jämfört andraärenden medvolymenstora av
1992:5nämnda RSV Rapporttidigarehar i denRSV rapporten
följandesammanhang kanhithörande frågor. I dettabelystnärmare

antalgenomfördes uppskattatoch 9288, 90Vid AFTnämnas. ett
285 127 358 817.095 376 151 2totalt 3 020taxeringar + +om

under dessa ochfastighetstaxeringarsärskildagenomfördaAntalet
sammanlagt 674 000 132 000beräknades tillårmellanliggande +

+168000 138000.168000 68000 ++
fastighets-med ajourhållaårligt arbeteskerUtöver taxering attett

andelsändringarmed ägarändringar,registret m.m.
framgårlöpande penningvärde92 iför AFT 88 AFTKostnaderna av-

uppställning.4 hämtadenedanstående från s.rapporten

kostnader tkrInvesteringar LöpandeIyp kostnaderav

165 34841 337Förberedelser
710 134Iaxering 78 904
382 379121 936ADB-kostnader

242 l 257 861177Summa

500 0381lbtalt

5.4.2 AFT 90

följande sammanställningMed utgångspunkt 1992:5 kani RSV Rapport
kostnaderna för AFT 90 göras.av

uppgick till miljoner kronor iAFT 90 513Den totala kostnaden för
genomsnitt 230 kronorlöpande ipenningvärde. Detta ut-motsvarar per

taxeringartaxering sådanaförd kostnadentaxering. Den lägsta per avser
kostnaden 70 kronor. Ibeslutsförteckning, därdirekt hamnar på ärsom

enbart lönekostnad inklusivefall kostnader taxering relateras tilldet per
blir i stället kostnaden taxering 75 kronorlönekostnadspåslag LKP per

kronor.och totalkostnaden 168 miljoner
fördelar sig på följande huvud-totala för AFT 90De kostnaderna

områden.
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tkr96Fördelning Kostnadkostnad iIyp av
penningvärdelöpande

72 00014Förberedelser
272 00053Iaxering
16900033ADB-kostnader

513 000100Summa

förberedelse-medverkan,ingår LMV:sförberedelserförkostnadernaI
broschyrer.ochutbildning, blankettercentralt på RSV,arbetet
taxeringsfunktionärertillarvodeninnefattarPaxeringskostnadema

lokalerandel iochlönekostnader SKMfritidsgranskning,inklusive
samt expenser.

anskaffningdriftsystemutveckling,ingårADB-kostnadema samtl av
hårdvara.

fastig-81 ochjämfört med AFTrevideradstandardVärdefaktorn var
rörande småhusensuppgifteromfattandefylla ihetsägarna atttvungnavar

värderingsmodellförändradAnvändandet90.standard vid AFT enav
tidigaredels ändringarregistreringsarbete,omfattandemedförde avett av

standard. Viduppgifteralladelsuppgifter,förtrycktalagrade och omav
000för 2 300och registreringberedningfullständigutfördes90AFT ca

Gransknings-årsarbetskrafter.anspråk 290ivilketsmåhusenheter, tog
00dessa 900småhusenheter. Av kom000utfördes för 800arbete 1ca
ochändringsregistreringochgranskningefterbeslutsförteclmingtill
470granskning. Sammanlagtytterligarekrävde.900 000 togsresterande

endastGranskningen kundegranskning.anspråk förårsarbetskrafter i
personal inlånad från in-medfritidsgranskningklaras samtgenom

komsttaxeringen.
till90 2uppgick vid AFT 285 127småhusenheterAntalet taxerade en-

642 vid särskildatill 2 315 denökatharAntalet småhusenheterheter.
uppgick 93taxeringsvärdet vid SFTtotalafastighetstaxeringen 1993. Det
miljoner606 023avsågDärav708 miljoner kronor.till 523 permanent-

miljoner kronor fritidshus.villor och 101 675
intresse föruppgifterfinns flertal register mednärvarandeFör ett av

dessaEftersombyggnader. Dessa redovisas i kap.fastigheter och re-
vadberäknafunktioner det svårtmycket vidsträcktagister har är att av

drif-gällersåvittfastighetstaxeringenfalla på justkostnaderna kansom
ten.

taxeringregisterbaseradberäknade kostnader förredovisaskap. 13I en
96.vid AFT

Fastighetsägarnas kostnader5.4.3

olika mycketgivetvisfastighetstyper kräverkan olikaAllmänt sägas att
fastighetstaxering.resursinsats vidi

enkätundersökningsmåhustaxeringen kan denBeträffande somman av
90 utläsagenomförde inför AFTuppdragIMU-Testologen RSV:s att
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flertalet tillfrågadede tyckte ellerdet lätt ganska lättatt attav var
deklarera. Genomsnittlig tid för fylla i deklarationsblanketten 20,7att var
minuter.

fastighetstyperFör andra fastighetstaxeringen sannoliktanses vara
högreresurskrävande i grad. endaDe aktuella beräkningar vi i övrigt haft

fastighetsägamastillgå rörande kostnader för fastighetstaxeringsför-att
farandet nyligende lämnatsär Företagens Uppgiftslänmardelega-som av
tion FUD i samband med synpunkter på fastighetstaxeringen framförda
inför den andra sexårscykeln. I detta sammanhang anförs inställan-att ett
de för industrifastigheter,AFT 94 elproduktionsenheter, täkter,av spe-
cialbyggnader och hyreshus endast bestående lokaler skulle medföraav
kostnadsbesparingar 230 miljoner kronor i uppgiftslänmarledet.ca

RSV har bedömt den beräknade kostnadsbesparingen tordeatt vara
orealistisk i längre perspektiv. haräven Däremot RSV konstateratett att
vissa förändringarmateriella beslutats inför AFT 94 innebär attsom
värderingsmodellema för de kategorier föremål för AFT 94är harsom
förenklats Sålunda kommer fastighetsägarna industrienheterav

få värdefaktorema förtryckta på deklarationsblartketten och dessaatt
uppgifter behöver bara kontrolleras och i förekommande fall rättas av
fastighetsägaren. Vidare har deklarationsskyldigheten för vissa typer av
enheter vid 94 begränsatsAFT och beslutsprocessen och hanteringen av
fastighetsdeklarationer på skattemyndighetema blivit enklare degenom
organisatoriska förändringar genomförts Fi Ds 1993: 10,som nyss prop.
l993l94zl, SFS 1993:1193.

5.4.4 Fastighetstaxeringsprocessen

Till kostnaderna för fastighetstaxeringen hör givetvis vad falleräven som
på fastighetstaxeringsprocessen. Sett från domstolarnas synpunkt kan
nämnas under åren 1989-1993 inkom till länsrätternaatt 4 848, 2 947,
19 923, 3 597 respektive 9 366 fastighetstaxeringsmål. Antalet avgjorda
mål under tid uppgick till 228,l 2 564, 5 823, 12 036 respektivesamma
10 898 mål. l genomsnitt ligger överklagandefrekvensen mellan 10
och %.15 Genomsnittlig kostnad för fastighetstaxeringsmål i läns-ett
rätten 500 kronor.är 1

Ca %15-20 länsrättens fastighetstaxeringsmål går vidare tillav
kammarrätten. Till kammarrättema inkom under 1993 1 429 sådana mål
och avgjordes 194 mål.1 För kammarrätternas vidkommande räknar man
med mål kostar i genomsnitt 5 800 kronor.att ett

Till regeringsrätten inkom under 1993 246 fastighetstaxeringsmål och
avgjordes 225 mål. Prövningstillstånd meddelades i fall.7 Kostnaden per
mål beräknas för mål avgjorda prövningstillstånd till 4 900 kronorutan
och för mål avgjorda efter prövningstillstånd till 98 560 kronor.
Kostnadsuppgiftema har redovisats Domstolsverket ochav avser
genomsnittliga kostnader för samtliga fastighetstaxeringsmål.typer av

En övervägande del fastighetstaxeringsmålen i länsrätt och kammar-av
småhus ochrätt rör har i mångt och mycket karaktär massärenden.av
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någrasiffror göranämndaledningsvårt meddärförDet är att av ovan
beräkningar.meningsfullamer

övervägandenVåra5.5

fastighets-mednuvarandevårtvisar klartsagdadet systemRedan attnu
delvärden,taxeringsvärdenförsvarbartförtaxering kräver attatt vara

RSV:sImeningsfullt sätt.användsverkligenvärdefaktorer m.m ett
verk-anledningdet finns atttidigare nämnts,ifrågasätts, omrapport som

fastigheterslagdenuvarandefastighetstaxering enligtställa system avav
beskattning. Ettförbetydelsefortlöpandesaknartaxeringsvärdetför vilka

dåtillfällenenskildavid devärderingverkställaalternativ attvaraanses
beskattningsändamål.förvärdefinns behovdet ettav

Statskontoretsredovisningentidigareden rapportframgåttSom avav
fastig-vidinhämtasuppgifteroch andrataxeringsvärdenocksåhar som

ingetoch för sigVi har ianvändningsområde. attbretthetstaxering ett
Enligt vårredovisningen.gjordaden därriktigheteninvända mot av

framhållas.följandebör bl.a.mening
måste detanvändningsområdet rörnaturligaDet anses vara sommest

för denbildar basendel däravellerTaxeringsvärdet stat-beskattningen.
ochfönnögenhetsbeskattninghar gälltDetsammaliga fastighetsskatten.

sammanhang kan taxerings-andragåvobeskattning. Iochgäller arvs-
eller fördelningsgräns.avdragsgränsanvändasdel däravvärdet eller som

genomgång1993 gjortnovember19promemoria denLMV har i enen
taxeringsvärdet.användningenavseendemedskattelagstiftningen avav

Ävenbilaga StatskontoretbetänkandeMaterialet fogas till detta som
sinutredning ihar gjort motsvarande rapport.en

beskattningen. Somvid sidanbetydelseharTaxeringsvärdena även av
associationsrättsligoch ibokföringslagenregler iexempel kan nämnas

fastighetsrätten.tillanknyter Iberörsområdenlagstiftning. Andra som
harStatskontoretsammanställningdel hänvisas till dendenna kan som

inte rörredovisat i sin bil. 3. del den bilagan,Denrapport somav
återfinns i vår bilagaskatteområdet, 4.

1241993det finns novemberSlutligen kan sammanlagtnämnas att
innehåller ordsvenska författningar någonstans i sin textmassasom - -

markvärde,byggnadsvärde,följandenågon ordstarmnar:börjar avsom
jordbruksvärde,taxeringsvärde, fastighetstaxering,skogsbruksvärde,

ellertomtmarksvärdeekonomibyggnadsvärde,bostadsbyggnadsvärde,
skogsimpedimentsvärde.

insamlasuppgifterdelvärden, liksom vissaTaxeringsvärden eller som
vid-mycketfastighetstaxering, harsamband med nämntsi ettsom nyss

utredningsupp-för vårttillämpningsområde. Vi har inomsträckt ramen
betydelsenkvantifiera behovet ellerhelt i detaljdrag inte möjlighet att av

fältet. Så mycket kan dock närmarehelataxeringsvärden över utanm.m.
taxeringsvärden och del-funktionkonstateras denundersökningar att som

kunnaför sig skullesidoområden i ochfyller olikavärden er-m.m.
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få byggasskulle dock troligensådantmed förfarande. Ettsättas ett annat
nuvarandepräglar denmetodikefter i och mycketmångt somupp samma

sidoanvändningen också sådanfastighetstaxeringen. del ärEn attstor av
formnågonden torde underlag bestämtskräva ett avgenomsom

förvaltningsbeslut.
utgångspunkt för bedömningenEnligt emellertidvår mening måste en

fastighetstaxering den skatte-behovet noggrannheten ioch varaav av
vägledande där taxerings-fallmässiga. också deden delen måsteI vara

värdet generellt skatteuttag. Vi tänkerbildar bas ñrsådant ett mersom
schablonbe-eller påfastighetsskattenhär i första statligahand på den

Även upphävda ñrmögen-denskattningar i övrigt.fastighetsinnehavav
ocksåkan härhit.hör Dethetsskatten, gåvoskatten,liksom ocharvs-
SOUslutbetänkandesittFastighetsbeskattningsutredningen inämnas att

privatbostäder, dvs.beskattningen1994:57 föreslår den löpandeatt av
vissschablonintäktegnahem skall skeoch bostadsrätter, omengenom

fungerar inteskatteområdetinomandra falltaxeringsvändet. Iprocent av
olika fördel-hjälpmedel isällan däravtaxeringsvärdet eller delar som

indel-sådana fall därområdeningssituationer. väsentligt ärEtt annat
byggnadstyperningen avgörande.i olika är

beskattningvid sidankan haVilken fastighetstaxeringenbetydelse av
mängd fall Stats-däremot, Denär svårare mäta.attsagt, somavsom

taxeringsvärdenasunderskattakontoret börför intetalarnämner att man
ihågbetydelse får dock kommabeskattningen. Manvid sidan attom

varit ochfastighetstaxeringens från början harhuvudsakliga funktion -
värde kanbör framenligt fåvår mening också ettatt som an-vara -

påFastighetstaxeringen byggervändas bas för skatteuttag. ensom
skerfrån värderingarvärdering avvikapå viktiga punkter kan somsom
skalltaxeringsvärdeti andra sammanhang. Sedan länge har attansetts
bl.a.till uttryckbestämmas kommerenligt foisiktighetsnorm. Dettaen

till vissbaraSå skall taxeringsvärdet bestämmassätt. ettprocenttre av
inteberäknat fastighetstaxeringenvidmarknadsvärde. beaktasVidare

med olikaförväntningsvärden. nuvarandemedför detSlutligen systemet
riktningtidsintervaller undervärdering. Inormalt fortlöpande motsatten

privaträtt-beaktar s.k.inteverkar å andra sidan det förhållandet att man
innefattarFastighetstaxeringensliga förpliktelser vid fastighetstaxeringen.

således övervärderingar.garanti vissamoten
fastigheter.för värderametodkan enhetligMan inte tala helt attom en

kreditinstitut fästerolikaStatskontorets framgår ocksåAv att t.ex.rapport
kreditinstitutfastställts. Vissaolika vid vilka taxeringsvärdenvikt som

med varieran-dem ocksåanvändertaxeringsvärdena ha intresse ochanser
arbetarkreditinstitutAndralångivning.de kompletteringar vid sinegna

däremot med värderingsmodeller.egna
vi harSå längebedömning.grundläggandevill följandeVi här göra

till fastighetersanknytningmedeller schablonmetoderfastighetsskatter
fastighetstaxering ellerinstitutetanledningvärde saknas attövergeatt

reglernuvarandedetvärderingssystemarbeta med något änannat som
kani dettaförbättringarochförenklingarsakbygger på. En är attannan

fast.dock ligga Först närmåstehuvuddragengrundläggandeDegöras.
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börfastigheterfråga hurgjorts iharställningstagandenvaraktiga ommer
schabloniseringarlångtgåendeöverväganden avkanbeskattas merom

avvecklingeventuellförlängningeneller i avfastighetstaxeringen en
påkallade.densamma vara

Statskontoretsi rapportvadockså till nämnts omVi ansluter somoss
minskadmedförfastighetstaxeringenvidträffsäkerhetminskad enatt en

be-sammanhang. Dettaandraitaxeringsvärdenanvändbarhet m.m.av
statligadenför bl.a.finnstaxeringsvärdenbehovså längetyder att av

nuvarande sätt.säkerställassidoanvändningenså börfastighetsskatten
fastighetsbe-grundläggandemotsatsvis denföljersagdadetAv att omnu
sidoanvänd-mycket tveksamtdetavvecklas såskulle ärskattningen om

definitivtfastighetstaxering. Ettinstitutetmotiverarverkligenningen
detaljeraddockkräversistnämnda deliställningstagande genom-meren

redovisaslutbetänkandevårtikommer attsidoområdet. Vihelagång av
vårauttrycks iönskemåldetillgodosemöjligtmån deti vad är somatt

undantagbl.a. huraktualiserasdärvid ärfrågortilläggsdirektiv. De som
ellerkategoriervissaförutformasskulle kunnafastighetstaxeringenfrån

fall.för speciellatänkasskulle kunnavärderingsmodellerenklareom
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förhållandenNuvarande6

Inledning6.1

Sverige.iordningnuvaranderedovisaskapiteldettal
särskildadärkapiteldekortfattad. ItämligengjortsharRedovisningen

9.2,8.2.5.2,informationkompletterandedelbehandlasfrågor enges
påsiktetagitfrämstvi härkanVidare nämnas att12.2.och11.210.2,

delbetänkande.i dettabehandlasdelarde som
slutbetänkandesittlämnatnyligenharFastighetsbeskattningsutredningen

sådanredovisamotiveratdetfunnit attintedärförVi har1994:57.SOU
förfinnsbilaga 5Ifastighetenbeskattningenlagstiftning rör avsom

användstaxeringsvärdetdärlagrumdesammanställning överövrigt en
skattesammanhang.i

SverigeiFastighetstaxering6.2

lagstiftningen

ochbl.a.i FTL,finnsfastighetstaxering anger ramarnasomReglerna om
vissafastighetervärdering samtförprincipernagrundläggande avde

ibestämmelserKompletteranderegler. gesprocessuellaochformella
läm-och kommentarerrekommendationerföreskrifter,YtterligareFTF.

främst RSV.avnas

fastighetstaxeringsärskildochAllmän

fastig-Allmänfastighetstaxering.särskildochallmänmellanskiljerMan
särskiltenligtâr ettFTL§kap. 7l vartannatenligtskerhetstaxering

respektivevidfastighetskategorierolika taxerasinnebärschema, attsom
småhustaxeringföregående allmännaNärmastmellanrum.årsmedår sex

1996.följaktligenoch äger1990 nästa rumvar
dockår,varjeFTLkap.enligt 16verkställsfastighetstaxeringSärskild

ifastighetenfastighetstaxering ägerallmänår avsådant när ruminte
årsföregåendefastställs nästfastighetstaxeringsärskildVidfråga.

sistnämndaske. Detskalltaxeringinteoförändrattaxeringsvärde nyom
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falletär särskilt angivna förändringar i fråga fastighetenom skettom
16 kap. 2-4 FTL.

Ihxeringsbeslutet

l 1 kap. §1 FTL regleras vad taxeringsbeslut skall innehålla.ett Där
framgår beslut skall fattas fastighetemasatt skattepliktsförhållandenom
och indelning i taxeringsenheter. Vidare skall taxeringsenhettyp ochav
taxeringsvärde bestämmas för varje taxeringsenhet. Taxeringsvärde skall
dock inte bestämmas för fastighet undantas från skatteplikt.som

Av kap.20 12§ FTL framgår i beslutet skallatt redovisas dels
beslutets huvudsakliga innebörd enligt kap.l l dels grunderna för
beslutet. Vidare skall redovisning ske de delvärden ingår iav som
taxeringsvärdet värdet varjesamt värderingsenhet, dvs. varjeav delav

taxeringsenhet värderas för sig. Med grundernaav en för beslutetsom
storleken värdeiaktorer och riktvärdenavses vissaav andra isamt

värderingskapitlen 8-15 angivna förhållanden påverkar värderingen.som
Taxeringen skall enligt l kap. 6 § FTL ske på grundval fastighetensav

användning och beskaffenhet vid taxeringsårets ingång. Enligt 1 kap. 2 §
skall iakttas taxeringarna överensstämmeratt med föreskrifterna om
fastighetstaxering de blir likformigasamt ochatt rättvisa.

Fastställa egendomen fastighetär ellerom

kap.l l 4 § FTL bestäms vad omfattas det skatterättsliga fastig-som av
hetsbegreppet i den mening det tillämpas vid fastighetstaxeringen. Med
fastighet vad civilrättsligt hänförs till fastighet.avses Därutöversom skall
vid fastighetstaxering byggnadäven lösär egendom liksomsom taxeras,
i vissa fall byggnadstillbehör.

ägarförhållandenFastställa

Ägare till fastighet år normalt den har lagfart vid taxeringsåretssom
ingång, inte förhållande styrkts.annat Av kap.l 5 § FTL framgårom att
vissa särskilda kategorier i förevarande sammanhang jämställs med ägare,

Ägarförhållandenaden innehar fastighett.ex. med tomträtt.som har
betydelse bl.a. för indelningen i taxeringsenheter.

Indelning i byggnadstyper och ägoslag

Ett grundläggande vid fastighetstaxeringenmoment indelningenär av
mark och byggnader i ägoslag och byggnadstyper. Indelningen regleras
i 2 kap. FTL.
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Klassificeringen byggnader utgår från hur byggnaderna inrättade.ärav
Mark delas in i ägoslag med utgångspunkt i huvudsak användningenfrån

marken. Byggnader skall enligt 2 kap. 2 delas i någon de§ FTL inav av
byggnadstyper finns uppräknade i lagrummet. syftar tillReglerna attsom
hänföra tillbyggnader olika byggnadstyper behandlasochsom var en
specifikt och värderas efter vissa bestämda gällergrunder. Sammasätt
enligt 2 kap. 4 § FTL för indelningen i ägoslag.markav

Vägledande för indelningen efteri byggnadstyp denna skall skeär att
övervägandeprincip. förstaByggnadstypen skall enligt 2 kap. 3 §en

stycket bestämmas med hänsyn till det ändamålFTL byggnad tillsom
övervägande del inrättad för och det byggnad till övervägandeär sätt som
del används på.

Indelningen i byggnadstyper och ägoslag grundläggande betydelseär av
för övriga delar taxeringsbeslutet. Den indelningen i taxeringseu-styrav
heter och värderingsmodell. Vidvalet ändrad indelning t.ex.av en av
byggnadstyp uppgiftermåste därför från fastighetsägaren.nya

Alla byggnader och all mark skall kunna klassificeras enligt reglerna
i 2 kap. FTL. finns olika byggnadstyper. byggnadstypenDet Isex
småhus indelas byggnadi huvudsak inrättad till bostadär ellersom en
två familjer byggnadstypen hyreshus i huvudsakmedan omfattar byggnad

minstinrättad till bostad familjer eller till kontor, butik,är tresom
hotell, liknande.eller Byggnader inte inrättade förärrestaurang som
bostadsändamål jordbruk eller skogsbruk indelasför ekonomi-utan som

Övrigabyggnad. byggnadstyper industribyggnad, specialbyggnad ochär
övrig byggnad.

Mark kan delas in i åtta olika ägoslag, bl.a. tomtmark, åkermark,
betesmark och skogsmark.

Skatteplikt

frånBestämmelser vilken egendom undantas skatteplikt finns iom som
3 kap. FTL. Bedömningen utgår från och denövervägandeprincipen
stadigvarande användningen fastigheten. skattefri egendomFörav
bestäms inte något taxeringsvärde. skattepliktig och skattefri egendom
kan inte ingå i taxeringsenhet. skattepliktsför-Beslut rörandesamma
hållandena har med andra ord betydelse för taxeringsenheterindelningen i
och för övriga i det följande redovisade fastig-delar beslutet omav
hetstaxering.

Indelning i taxeringsenheter

Reglerna indelning i taxeringsenheter finns samlade ii huvudsakom
kap. FTL. utfärdar4 Därutöver RSV allmänna råd och uttalanden till

för indelningen.ledning
Taxeringsenhet egendom skall för sig. Utgångspunktenär taxerassom

i taxeringsenhetför indelningen enheten skall ekonomiskär att vara en
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fastighetregistreradskall varjevärdera. Normaltlämpligenhet är attsom
härifråntaxeringsenhet. Undantagprimärtaxeringsenhetutgöra en -

bilda taxerings-flera fastigheter kanbådedockförekommer att engenom
flera taxeringsenheter.uppdelas iregisterfastighet kanenhet och att en

måste ligga iegendomenuppfyllasmåstevillkor ärYtterligare attsom
2-skattepliktsförhållandeochhakommun, ägare sammasammasamma

4 §§-
till-byggnader och markkombinationersärskildabaraDet är somav

taxerings-sådanataxeringsenhet. Sexfår utgöra typer avensammans
två kom-hyreshusenhet,nämligen småhusenhet,förekomma,enheter får

§. Enlantbruksenhet 5specialenhet ochindustrienhet,binationer av
kap. §regleras 15 lelproduktionsenhet,industrienhet,ytterligare typ av

FTL.
belopptillprincip bestämmasskall iIaxeringsvärdet motsvararett som

Marknadsvärdetkap. 2 §.marknadsvärde 5taxeringsenhetens%75 av
andra åretgenomsnittliga prislägettill detmed hänsynskall bestämmas

nivå-taxeringsenheten skerfastighetstaxeringdå allmändet årföre av
nivåårför vilketbetydelsehar alltsåtaxeringsenhetåret. Typen somav

Även betydelse fördeni övrigt hartaxeringen.grund förtillskall ligga
be-värderingsenheter,iför indelningensåsomvärderingensjälva Lex.

justeringoch bestämningklassificering värdefaktorerstämning och avav
förhållanden.för säregna

värderingsenheterIndelning i

finns ivärderingsenheterindelning ibestämmelserGrundläggande om
sig.förskall värderasegendomVärderingsenhet denär6 kap. FTL. som

endaingår iegendomomfattaskall endastvärderingsenhetEn ensom
vid bestäm-värderingenförhar betydelseIndelningentaxeringsenhet.

värdefaktorer.klassiñceringenningen och av

värdefaktorerklassificeringochBestämning av
riktvärdeberäkningsamt av

ochbyggnadstypervärderingensker själva§ FTL3Enligt 7 kap. av
värdefaktorer.utgångspunkt imedkap. FTLi 8-15ägoslag avsessom

ochfastighetentillbundnaegenskaper ärvärdefaktorerMed somavses
värdefaktorer,slagfinnsmarknadsvärde. Detdesspåverkar tre avsom

nämligen:

idvs.vid taxeringen,särskilt beaktasVärdefaktorer angessom
värderingsmodel-iparametrarklassindelade utgörFTL, är samt

lerna.
för-andra enhetligaellergenomsnittligaför vilkaVärdefaktorer

därförochvärdeområdetföreligga inomförutsättshållanden som



SOU 1994:62 Nuvarande förhållanden 51

inte beaktas särskilt vid bestämmande riktvärdet, olikat.ex.av
bullernivå inom värdeområdct.gators

Värdefaktorer3. får beaktas vid fastighetstaxeringen,som t.ex.
belåning.

Riket indelat i värdeområdenär för byggnader och ägoslag, skallsom
värderas med ledning riktvärden kap.7 2 §. Indelningen byggerav

fastighetemas beskaffenhet inom värdeområdeatt så enhetligärett som
möjligt, dvs. indelningen sker för lägets inverkan värdet skallatt
beaktas. Värdeområden redovisas särskild riktvärdekarta.en

varjeInom värdeområde bestäms riktvärden för särskilda förhållanden
för eller flera värdefaktorer olikaavseende byggnadstyper och ägo-en
slag. Riktvärden bestäms för olika kombinationer värdefaktorerav som
oftast indelade i klasser.år Bestämningen och klassificeringen värde-av
faktorer ligger till grund för beräkning värden riktvärden för värde-av
ringsenheter och beräkning delvärden och taxeringsvärde på-samtav
verkar frågan justeringäven för förhållanden.säregnaom

Bestämning förhållandenjustering för säregnaav

denOm under punkt nämnda2 värdefaktorer i frågatypenovan av om
taxeringsenhet inte vad genomsnittligt inom värde-ärmotsvararen som

området kan enligt 7 kap. § justering för5 FTL förhållandensäregna
komma i fråga vid värderingen. Vid justering måste det för-säregnaen
hållandets inverkan på värdet bedömas. Justering värdetgörs påav
värderingsenhet och såledespåverkar delvärden och taxeringsvärdet.även

Beräkning delvärden taxeringsvärdeochav

De grundläggande taxeringsvärdereglerna bestämmande finns iom av
5 kap. FTL. Enligt 5 kap. 1-2 bestämmasFTL skall taxeringsvärde
för varje skattepliktig taxeringsenhet till belopp %det 75motsvararsom

taxeringsenhetens marknadsvärde. olika värderings-De värdena förav
enheterna till olika delvärden till totaltoch sedan slutligen ettsummeras
taxeringsvärde för taxeringsenheten.

Deklarationsskyldighet m.m.

I 18 kap. reglerasFTL deklarationsskyldigheten fastighets-vid allmän
taxering. frågaI särskild sådan taxering finns kap. FTL.regler i 26om

Enligt 18 kap. § FTL skall fastighetsägare, undantag,l med vissa utan
föreläggande lämna deklaration för varje fastighet. föreläggandeEfter
föreligger alltid deklarationsplikt.

Deklaration avlämnas enligt fastställda formulär. enligtHärutöver är
6 fastighetsägare18 kap. § FTL efter föreläggande skyldig lämnaatt
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bedöms erforderliga. Man skyldigupplysningarytterligare är ävensom
taxeringen ritningar, köpeavtalhandlingar betydelse förföreteatt av

m.m..
november året före det år dåskall avlänmas denDeklaration lsenast

fastighetstaxering ägerallmän rum.
har for-allmänna särskilda fastighetstaxeringårs och1994Fr.o.m.

uppnå bättre överensstämmelseinstans ändrats förförstafarandet i att
Således kan taxeringsbe-i fråga inkomsttaxering.gällervadmed omsom

särskildi ordningfemårsperiod. Institutet besvärunderslut omprövas en
beslut kan överklagasSkattemyndighetenshäravtill följd utmönstrats.har

gäller för taxeringsprocess.reglerenligt de som

Förberedelsearbetet6.3

Allmänt6.3.1

riktvärden. bestämsmed utgångspunkt i DessaTaxeringsvärdet bestäms
bearbetningdvs.enligt den s.k. ortsprismetoden,normalt avgenom

överlåtelsepriser drarutgångspunkt frånprisnoteringar där medman
Riktvärdeangivelsermarknadsvärden.värderingsobjektensslutsatser om

de värdenfråntabeller eller kartor och kanhämtas utgöras somavur
tabellerna eller i särskilda värdeserier.ianges

skall underlaginför fastighetstaxeringenVid förberedelsearbetet tas
såriktvärdeangivelserbl.a. områdesindelning ochfram i form att enav

taxeringsvärdenivåvidtillämpning dessa värderingen mot-somger enav
faser, nämligenindelas i två% marknadsvärdet. Taxeringen75 avsvarar

värderingen.genomförandetvärderingstekniskt förberedelsearbete och av

värderingstekniska förberedelsearbetet6.3.2 Det

följande.gäller i huvudsakförberedelsearbetet småhus, hyreshusFör
beskrivatabellverk och kartorsyftar till iFörberedelsearbetet att

dvs. fastigheternasväidefaktorema,fastighetsvärdenas beroende av
förberedelsearbetet ingår:läge.och deras Iegenskaper, av

värdefaktoremavärdeinverkan de s.k.den relativabestämmaatt av-
tabellverk eller påsamband i sätt,dessaoch dokumentera annatatt

vidområden inom vilkavärdeområden, dvs.avgränsaatt man-
värdeinverkan,likartadläget harvärderingen bedömer att en

varje enskilttillämplig inomvilken värdenivå äravgöraatt som-
värdeområde,

tillämpade tabellervärdenivå ochbekräfta riktigheten valdatt av-
provvärde-fastighetvärdeområde på bebyggdinom varje engenom

%.uppnå taxeringsvärdenivån 75ring, dvs.
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Metoden används då värde-det gäller bestämma relevantadeattsom
faktorema dessas statistiskbetydelse för fastighetsvärdet byggersamt
bearbetning insamlat genomförda överlåtelser.material avseende Detav
insamlade materialet innehåller uppgifter såväl överlåtelsepriser somom
vissa uppgifter egenskaper och lägen hos de objekten.överlåtna Iom
provvärderingsarbetet används dessa samband för värdera överlåtnaatt
fastigheter. Det värde värderingsmetoden jämförs meddärvidsom ger
dessa fastigheters faktiska överlåtelsepriser.

Förberedelsearbetet sker i två förslag till rikt-Först upprättasetapper.
värdekarta och vissa förberedelser sker inför s.k. prowärderingen.den
Detta sker normalt uppgifter fastigheterna samlas ochinattgenom om
registreras. Bl.a. gnmdval dessa uppgifter preliminärtupprättas ettav
förslag till riktvärdekarta medmed riktvärdeangivelser för tomtmark och
indelning i värdeområden förbe-för fastigheterna. Vid nästa etapp av
redelsearbetet sker provvänderingen.

Syftet med prowärderingen preliminärt föreslagenär prövaatt om
värdeområdesindelning föreslagna riktvärdeangivelser med därtillsamt
hörande riktvärdekartor till taxeringsvärdenivân % mark-leder 75 av
nadsvärdet. Vid respektive värdeområdeprövningen inom etttaxerarvman
visst antal fastigheterprovvärderingsobjekt. försåltsDessa utgörs av som
under de åren uppgift köpeskil-och där tagit in bl.a.senaste man om
lingen. Det riktvärde provvärderingenfår fram vid jämförs sedanman
med den faktiska till prisnivånköpeskillingen omräknad två år innan
taxeringsåret. lämpligaMetoden möjlighet välja riktvärdeangivel-attger

för nå rättvisande värde vid taxeringen.att ettser m.m.
Under förberedelsearbetet grunden till fastighetstaxeringen ochläggs

arbetet därför betydelse. Tidsplanen har så tids-är stor anpassats attav
inte värderingstekniskskall uppkomma. Tillgång till expertis finnspress

i form och vidarevärderingstekniker och referensgrupper har allmän-av
heten inflytande.garanterats

6.3.3 Ansvaret för förberedelsearbetet

och beslutarRSV leder och för det förberedelsearbetetcentralaansvarar
föreskrifter för detta. till rekommen-bl.a. Vidare förslaglämnar RSVom

samarbetarvärderingsteknisk organisatorisk RSVdationer och natur.av
Skogsstyrelsen detta arbete. Vidaremed och Jordbruksverket iLMV,

för RSVreferensgrupp beståendesarnrnankallar RSV representanteren av
möjlig-olika fastighetsägare värderingsteknisk expertis,och samt som ges

gång.het löpande lärrma synpunkter under arbetetsatt
forberedelsearbeteti betydande del det centralaLMV medverkar en av

och arbetavärderingsmodellertillsarmnans med RSV utvärderaattgenom
riktvärden.bestämmelser och Dess-förslag till värderingstekniskafram

köpeskillingsstatistikför redovisning denLMVutom somansvarar av
för förberedelsearbetet.ligger till grund
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regionala förberedelsearbetetFör det SKM. LMV biträderansvarar
på regional nivå i detta arbete. Huvudansvaret för arbetet medäven att

fram förslag till indelning i värdeområden för småhus, tomtmark,ta
hyreshus avkastningsvärderad industri ligger såledesoch på SKM, som
också fattar härom.besluten

till rekommendationer riktvärdeangivelserFörslag omfattar delsom
riktvärden i de tabeller fastställer,regeringen dels rekommenderadesom
riktvärdeangivelser förnivåer respektive värdeområde. Riktvärden i
tabellerna utarbetas central nivå. förTill grund detta arbete ligger
bl.a. utvärderingar värderingsmodellerna och bearbetningar köpe-av av
skillingsstatistik utför. riktvärdeangivelserLMV Förslag till för varjesom
vârdeområde utarbetas däremot regionalt vad gäller småhus, tomtmark,
hyreshus, avkastningsvärderad industri åker- och betesmark och be-samt
slutas SKM, också för genomförandet provvärde-somav ansvarar av
ringen.

Senast oktober andra året före det år då fastighetstaxeringden 1 allmän
skall enligt kap.19 § FTL RSV besluta föreskrifter för för-äger 1rum

beredelsearbetet. Senast den 15 november år lämnar be-RSVsamma
träffande småhus och tomtmark, såvitt småhus och tomtmarkutom avser
för småhus ingår i lantbruksenhet, förslag till sådana föreskriftersom

i kap. 7 § föreskrifter7 FTL. Dessa klassindelningsom avses avser av
värdefaktorer, klassindelningsgrunder, värdeserier och värdetabeller. Före
den året före det15 år då allmän fastighetstaxering ägermars rum upp-

förslag tillSKM indelningrättar värdeområden för bl.a. småhus.av
Senast den l juni år skall SKM förslag till riktvärdekar-upprättasamma

för tomtmark inte ingår i lantbmksenhet och riktvärdetabeller förtor som
småhus inte ingår i lantbruksenhet. Senast den septemberlsom samma
år beslutar RSV föreskrifter enligt kap.7 7 § FTL, indelningutomom

värdeområden 19 kap. 5 och 7 §§ FTL.av
Genom den nyligen gjorda ändringen i organisationen fastighets-av

taxeringen SFS 1993:1193 slopades de arbetsgrupper tidigare bi-som
trädde fastighetstaxeringsnärnndema och deras arbetsuppgifter skall i
fortsättningen utföras LMV och skattemyndighetema. Insyn från all-av
mänheten förberedelsearbetetunder tillgodoses i stället refe-genom en

bestående förtroendevalda ledamöter i skattenämnden.rensgrupp av
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Fastighetstaxering i Norden7

Inledning7.1

fastighetstaxeringen ii frågahuvuddragenbeskrivsdet följandeI om
Norden.

hand skriftligt materialligger i förstaför redovisningenTill grund som
gjortförsorg. Vi har därutöveroch CFD:sLMV:sinförskaffats genom

sarmnanträffat med företrädare fördärFinland ochstudiebesök iett
Lantmäteriverket.ochSkattestyrelsen

Danmark7.2

7.2.1 Allmänt

fastigheter 1,3 miljonermiljonerfinns 1,9 ärI Danmark varav ca av-ca
fastighetsvârdeñngbostadsändamål. Allmän ägersedda för vartrum

fastigheter.för samtligafastställstaxeringsvärdetfjärde år, då
byggtsfastigheternasker ellerfastighetstaxeringSärskild om om

taxeringsvärdet förtidigare och minst% detförändrats minst 5 av
25 000 Dkr.

taxerings-årfastighetstaxeringarna omräknas varjeMellan de allmänna
index fast-prisnivånrådande med hjälp särskildavärdena till den somav
fastigheter. Förgeografiska ocholika områden olikaställs för typer av

för helaornräkningstalegendomstyper användssällsyntavissa sammamer
intekanârsomräkrtingar bestämda över-landet. De vid dessa värdena

klagas.
varvid årsom-1996 införs årligajanuari värderingar,Från den 1

upphöra.räkningarna kommer att

uppgifterOrganisation och7.2.2

Vurderingsråden

flerabeståi 224 värderingskretsar. krets kanDanmark indelat Enär av
hareller del kommun. Varje kretskommunkommuner, ett vur-av enen
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Vurderingsrådetderingsråd. den myndighet ansvarig för värde-är ärsom
fastställer taxeringsvärdet. Varje vurderingsrådringen och bestårsom av

tillsatt Ligningsrådet ligningtaxering.värderingsman, ärsom aven
kommunala vurderingssekieteriatet bistår vurderingsrådet.Det Det är

placerat på kommunens ejendomsskattekontor,i allmänhet ärsom
för de kommunala fastighetsregistrenregisteransvarigt byggnads- ochtre

planregistretBBR, och fastighetsstamregistretbostadsregistret ESR.

Skyldråden

indelat i 27 skyldrådskretsar, vilka i sin bestårDanmark är tur ettav
värderingskretsar. I varje skyldrådskrets finns skyldrådantal ärett som

värderingsmännen från värderingskretsama. iEn kretsensammansatt av
till ordförandevärderingsmän i skyldrådet. Skyldråden återfinnsutsesav

lokala told- och skatteregioner,på landets bistår med sekreteriats-som
hjälp.

Skyldråden skall enligt värderingslagen planlägga värderingsarbetet i
skyldkretsen. skall till värderingen sker iDe även överensstämmel-attse

regler och de Ligningsrådet och Told-med lagens och Skattestyrel-se av
bestämmelserna ochangivna anvisningarna. Det bl.a. det samladeärsen

skyldrådet för skyldkretsens värderingsnivå korrekt.ärattsom ansvarar
Skyldrådet både tillsyns- och besvärsmyndighet.är

Från 1996 överförs tillsynsansvaret till told- skatteregionen, dvs. tillog
förvaltningsmyndigheten.

Ligningsrådet

övergripande tillsynenDen fastighetsvärderingen och fastställandetav av
de allmänna riktlinjerna för värderingsarbetet i landet Told- ochgörs av
Skattestyrelsen i samarbete med Ligningsrådet. Styrelsen Lignings-år
rådets sekreteriat. Ligningsrådet har 19 medlemmar väljs för tidsom en

Ligningsrådet6 år. godkänner värderingsplanen och de bindandeav an-
visningar utarbetas styrelsen.som av

Ibld- Skattestyrelsenoch

Skatteförvaltningen indelad i 31 told- och skatteregioner.är På Told- och
Skatteregion Köpenhamn Nord administreras fastighetstaxeringen för
hela landet.

Told- och Skattestyrelsen utarbetat varje år vårderingsplan foren
värderingsarbetet tillsynenleder detta. Den förser underordnadesamt av
myndigheter med nödvändiga uppgifter vid värderingen och anvis-ger

tillvägagångssättet.ningar för det formella
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Landsskatteretten

besvärsmyndighet ochadministrativahögstalandetsLandsskatteretten är
fastighetsvärderingen.överklagandeförinstanshögstadärmed av

Beskattning7.2.3

statliga skatter,ochkommunalagmnd for bådetillTaxeringsvärdet ligger
kommunalGrundskyldenviktigast. ärgrundskylden ärden s.k. envarav

allamarkvärdet. kanDenenbart typertas utskatt avuttassom
allmännyttigafor fastigheter medfårundantag görasfastigheter men

ändamål.
6 ochtill mellanrespektive kommunfastställsGrundskylden av

Grundskylden i amtskommunenmarkvärdet.taxeradepromille det24 av
småhusfastig-innebärpromille. Dettauppgå till 10alltidskall attlän

och 34sammanlagt mellan 16medmarkvärdetforbeskattasheter pro-
fastigheter inombeskattasmarkvärdet. Därutövertaxeradedetmille av

såväl kommun.inkomstbeskattningenallmännaför den stat somavramen
med äganderätt skallinnehasSmåhus och lägenheter ta enuppsom

336 800% taxeringsvärdet till lmotsvarande 2schablonintäkt uppav
%,Marginalskatten lik-50därutöver.% värdet är1993 och 6Dkr av

kommunala och statligaräntekostnader. Detavdrag förtillrättensom
inkomstbeskattningen uppgår därför ilöpandevid denskatteuttaget

hareftersom fastighetertaxeringsvärdet,%tillpraktiken l av
miljoner Dkr.1,3överstigande drygttaxeringsvärden

byggnaderoffentliga och fastigheterpåDaelatingsavgift kan uttas
fastighetsanknutna för-skatterAndra ärförvärvssyfte.används isom

Stämpelskatt måsteoch arvsskatten.gávø-mögenhetsskatten samt er-
% törsäljningspriset1,2 1987.ochfastighet säljs utgörläggas när aven

värdestegring eventuelltdenengångsskattFrigörelseavgzft är somen
användningsområdet förplanmyndighetema ändrar det tillåtnauppstår om

stadsområde.mark landsbygden till bliatt
skattereglerskedde del förändringar dejanuari 1994Den 1 somaven

ägarlägenheter.fastigheterlöpande beskattningen ochgäller den av
inkomstbe-bådeinnebär i huvudsak sänkningSkatteomläggningen en av

skattningen och avdragsrätten.

taxeringRegisterbaserad7.2.4

Värderingsprocessen

med all bas-datoriserade registerbyggdesperioden 1960-1980Under upp
regis-femfinns detbehövdes för värderingen. Numerainformation som

och detfastighetsstamregistret ESRdet äldsta är yngstater, varav
planregistret.
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för den allmänna värderingen deanvänds1977Sedan ett system av ca
befintligabostadsfastighetema på olikabyggermiljoner1,3 typer avsom

grundinformation fastigheter tidigareregisteruppgifter. Den om som sam-
i antal dataregis-deklarationsblanketter finnslades in ettnumeragenom

fastighetsstamregistret ESR,bostadsregistret BBR,ochbyggnads-ter;
försäljnings- och värde-ñrsäljningsregistret ochplamegistret, statens

SVUR.ringsregister
grund infördes 1981 tvådatoriserade registerMed dessa storasom

och fastighetsvärde-markväniesystemet GRUSvårderingssystem,
två åsätts varjeberäknar maskinellt de värdenDessasystemet. som

fastighetsvärdetmark ochnämligen markvändet enbartfastighet,
gnmddatabas för GRUS och fastig-SVUR härvidmark+byggnad. är en

information från deinnehåller urvalhetsvärdesystemet. Det treett av
planregistret nödvändig förESR, BBR ochkommunala registren ärsom

ñrsäljningsregistret.värderingssystemendatoriseradede samt
Årsomrâlotingssystentet innebär maskinella omräk-infördes 1982 och

prisnivån. tidigaretaxeringsvärden till rådande Somdenningar allaav
fr.o.m.årsomräkningarna årliga värderingar 1996.nämnts ersätts av

År i markvärde-uppgifter den fysiska planläggningeninfördes1986 om
planlagd användning kom från kommunaltUppgifterna ettsystemet. om

registerrad kommuner beslöt Dettaplanregister upprätta. ärattsom en
År etablerades datoriseratobligatoriskt. 1986sedan 1990 även ett system

det skyldrádssystemet. möjliggör datori-för besvärshanteringen, s.k. Det
rättshandlingar, domar rad standardbe-utskrifter bl.a.serade samt enav

till domarna.tänkanden
Åren fick privatpersoner betalning datortillgång till1989-1990 mot

ESR, och SVUR.utvalda delar BBRav
administrationenkommunerna i samband medajourförsBBR av av

fastigheternabyggnadsförändringar. Sådana förändringar inteav som
byggnadstillstånd kommer inte med i de register förser värde-kräver som

med information. brist betraktas inte allvarlig.ringssystemen Denna som

systemöversiktFigur Register och7.1

UtvidgatEtablerat

Register:
FastighetsstanuegistretESR 1960
Försäljningsregisttet 1967

bostadsregistretBBR 1979Byggnads- och
1985försäljnings- och 1981Statens-

värderingsregister SVUR
1986 1990Planregistret

Värderingsrystem:
GRUS 1981 1986Markvärdesystemet

1986Fastighetsvärdesystemet 1981
Årsorruäkningssystemet 1982

Handläggningssystem:
1986Skyldrådssystemet
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värderare. Deskall godkännas lokalvärdenaSom nämnts ovan av en
fastigheternaochvärderarnas kunskap och kännedom traktenlokala om

registerbaseradebetydelsefull vid värderingen. Genom detdärförär
värderingen och be-sig självakan de dock ägnasystemet numera mer

manuella beräkningar.höver inte så mångagöra

Värderingsprinciperna

fastställs fastighetsvärde värdet för såvälvarje fastighetFör ett som anger
m: markenbyggnader markvärde värdetmark samt ettsom som anger

skick. Huvudprincipen taxeringsvärdet skalli oförbättrat är motsvaraatt
utifrån fastighetens% marknadsvärdet. Värdena skall fastställas100 av

värderingstidpunkten. fastighetens ekonomiskt bästatillstånd vid Det är
andra regler medger, skallinom för vad lov ochanvändning, somramen
faktiska användningen.för värderingen, inte den Hänsynligga till grund

offentlig karaktärde rättigheter och belastningarskall till ärtas av som
fastighetsskatten servitutoch hyresregler,knutna till mark byggnad, t.ex.

rättigheter och belast-skall inte till privatahänsynDäremot tasm.m.
mngar.

grundar sig omfattande statistiskai de bådaBeräkningarna systemen
vilkenfastigheter, där det bl.a analyseras i utsträckninganalyser såldaav

försäljningsprisemaprisbildningen. För förolika faktorer påverkar att
Försäljningsprisemamåste de försålda fastigheter jämförbara normeras.

värdemässigtdärför tillbebyggda fastigheter omräknas att motsvara ett
standardfastighetsvärde och ñr obebygg-standardhus på normaltomten

normaltomt. fastig-fastigheter till värdemässigt Ida motsvaraatt en
friliggande enfamiljshusstandardhus för defi-hetsvärdemodellen är ett

eller tillbyggt och i markvärdemodellennierat byggt 1950 och om-som
med byggrätt.800 kvmdefinierad Definitionennormaltomtenär ensom

återkommernormaltomt hela värde-standardhus ochett genomav en
ringsprocessen.

markvärdesystemet beräknas enskilda fastighetenI markvärdet för den
enligt byggrättsvärdeprincwen, bygger % värdet för50attsom av
normaltomten beror antalet byggrätter och oavhängigtär tomtensavav

%storlek och resterande 50 värdet proportionelltär mot tomtensav
marlqnisanalyser.storlek. I markvärdesystemet ingår s.k. Dessaäven

med hjälp och resulterarbl.a. preliminär fastighetsvärdemodellgörs av en
i områdespris för och markvärdeområdende 25 000ett vart ett somav

iDanmark indelat Med områdespris normaltomtenpris förär avses
markvärdeområdet.

fastighetsvärdesystemet fastighetsvärdemodell för be-I används en
räknandet fastighetsvärdena. Med byggnads-hjälp denna beräknasav av
värdet sedan adderas till det tidigare markvärdet, varvidberäknadesom
det totala fastighetsvärdet för Taxerings-den enskilda fastigheten erhålls.
värdena skall fastställas utifrån jämförbara obebyggdförsäljningar. Där
jämförbar mark inte finns i tillräcklig omfattning bygger taxeringen
emellertid jämförelserockså på hyrorna for likartade byggnader medav
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användningsmöjligheter i olika områden. Skillnaden i hyresintäk-samma
kapitaliserade värde då skillnader i markvärdetantasternas motsvara

områden, dvs. demellan olika bero på läget. Härigenom lyckasantas
byggnadsvärdet såfastställa det varierar mycket lite mellan olikaattman

delar landet. danska byggnadsvärdetDet fastställs med andra efterordav
andra principer det svenska, då det i princip bara kopplat tillän är
byggkostnadema.

icke-bostadsfastigheternaFör de 700 000 sker värderingen manuelltca
registerinnehållet.med ledning fåtal fall skerI besiktningettav en av

fastigheterna.
blandade fastigheter delasFör byggnadsvärdet i bostads- ochupp en

Uppdelningenaffårsdel. följer i första hand hynesintäktemas för-en
delning i andra hand fördelning mellan bostäderoch och lokaler.ytans

behöver inte delasMarkvärdet upp.
gäller ägarlägenheter fastställs lägcnhetsvärdet forNär det varje lägen-

het för sig med metod for andra fastigheter, dvs. utifrån jäm-samma som
förbara försäljningar. Markvärdet för fastigheten fastställs ochseparat
fördelas lägenheterna i proportion till lägenhetsytan.

Årsomräkningar

Åren allmänna fastighetsvärderingenmellan den omräknas taxeringsvär-
Ãrsomräkningrådande prisnivåndena till den med hjälp olika index.av

infördestaxeringsvärdena 1982. Det maskinell procedur,är rentav en
alla frånomräknar värden den tidigare allmänna fastighetsvärdering-som

till den rådande prisnivån med hjälp rad fastighetsprisindexen av en som
fastställs och Skattestyrelsen.Told- Dessa värden kan inte överklagas.av

beräknas utifrånIndextalen den konstaterade prisutvecklingen fastig-
heter varierar föroch olika fastigheter i olika geografiskatyper av
områden.

Figur 7.2 Viirderingsprinciperna

Marknadsvärden- Tillåtna användningen-
Hänsyn skall till: Hänsyn skall inte till:tas tas

Ekonomiskt bra använd- Personligaförhållanden nära- -ning släktskap,särskilt intresse
rättigheterOffentliga och Nuvarandeanvändning- -belastningar

Privaträttsliga servitut Ovriga rättigheter och för-av- -offentlig karaktär pliktelser privaträttsligav
Privaträttsliga servitut karaktär- fastighetermellan två

Fastighetsvärde Markvärde

Mark byggnadermedoch Marken i obebyggtskick- -sedvanligatillbehör
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7.2.5 Effekter

Värderingssystemen har kontinuerligt utnyttjandetvidareutvecklats och
blir hela tiden Genom deklarationsblanketter behöverstörre. inteatt an-

grundvändas och på värderingssystemen snabbt och enkelt kanatt ut-av
föra statistiskaberäkningar och analyser lagra information, vilketsamt
tidigare utfördes de lokala värderama, blir antalet inblandadeav personer
färre. Vid införande 1982 minskades antaletgrund häravsystemets
lokala från till ochvärderare 3 850 1 444, 1986 reducerades antalet ytter-
ligare till 224 stycken. Detta minskade kostnaderna för fastighetsadmini-
strationen med 75 miljoner Dkr. och med införandet årliga värde-Ica av
ringar 1996 kommer antalet värderare öka till 872.att

De statistiska analyserna värdepåverkande faktorer grundar sig påav
datauppgitter och värdenivåemaaktuella blir korrekta. Deärsom mer
datoriserade har därför bidragit till öka påkvalitetenävensystemen att
värderingen.

7.3 Norge

7.3.1 Beskattning

bostadsrätterBeskattningen småhus och del kapital-utgör enav av
beskattningen sker efter schablon. Skatten utgår medoch %2,5 etten av
skattläggningsvärde. Från fastställda värdetdet grundavdrag medgörs ett
35 000 NOK bostad 1993.per

beskattning bostäder jordbruk gäller särskildaFör regler. Sådanaav
bostäder beskattas utifrån beräknat bruttohyresvärde med full avdrags-ett

för underhållskostnader ochrätt räntor.
Vidare finns särskilddet möjlighet kommunal eiendoms-ta utatt en

skatt med fastigheter i2-7 promille för Grundentätorter. för skatten
skall, i likhet med inkomstbeskattningen, nivå marknadsvär-i medvara
det. Kommunerna genomför själva den värdering behövs.som

7.3.2 Värderingsprinciper

Skattläggningsvärde ligningstakst fastställs ochför till- om-ny-,
byggnader, omfattande renoveringar fastställs med ledningVärdetm.m.

uppgifter från kommunernas Pmduktionskost-byggnadsrnyndigheter.av
nadema ligger till grund för värderingen. Värdet skall högreinte sättas

denna kostnad, likvärdiga fastigheter förän även i närheten såltsom
högre belopp. många falll uppgår det fastställda värdet i själva verket
endast till 20-30 % nybyggd fastighets Någonproduktionskostnad.av en
individuell värdering sker därefter inte. stället periodenI räknades under
1983-1991 värdena enligt särskilda beslut varje år % år.med 10upp per
Fr.o.m. inkomståret emellertid1992 sker ingen uppräkning.
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bostäder, dettaxeringinföra formföreliggerPlaner att avaven ny
värdenataxering sker kommerBOTA-pmsjektet. dennaNärs.k. attnya

fastighetsskatten.kommunalaför dentill grundligga även
värderas efter marknads-tomtmark skallbygger påBOTA-prosjektet att

korrek-kvadratmetervärde för marken medblivärdet. förutsättsDet ett
skallByggnaderavstånd till etc..strand,för lägetionsfaktorer centrum

högre omsättnings-produktionsvärdet, vilket i bland är änvärderas efter
uppgifter från fastig-ledningfastställas medvärde skallvärdet. Detta av
uppgiftsskyldighet såombyggnad får fastighetsägareVidhetsägaren. en

väl fastställts blir det årligaSedan värdetfastställas.kanvärdenyttatt ett
prisutvecklingen.hänsyn tillräknas medvärdet skallbeslut hur omom

fastighets-den kommunalatill grund förskall liggataxering ävenDenna
skatten.

och det pågår utveck-frampå arbetashållerDet attsystemet nunya
kommuner.någralingsprojekt i

Finland7.4

Beskattning7.4.1

fastighetsskattelag.den augusti 1992sedan lgällerFinlandI en ny
löpande beskattningtidigare formernahar delagendenGenom avavnya

gälla.Finland upphörtfastigheter i att
påobjektskatt påförsårligsjälvständig,Fastighetsskatten är somen

fastighetsskattenvärde. Utgångspunktenfastighetens ärgrundval attav
och andralägenheterSkatteobjektfastigheter. äromfattar alla tomter,

byggnader och kon-jordinnehav skall registrerasförenheter samtsom
områden. Skogs-outbrutnaFastighetsskatten omfattarstruktioner. även

däremot skattefri.jordbruksmark äroch
belägen.fastigheten Kommunernaden kommun därtillfaller ärSkatten

fastighetsskatteprocent inomförhand kommunensårligenbestämmer
allmänna fastighetsskatteprocentenförfattningsbestämda Denvissa ramar.

%. byggnader0,80 Förtill minst 0,20 och högstskall bestämmas som
tillämpamöjlighetstadigvarande bostad finnsanvänds att annanensom

0,10 och högstobjekt minsttillämpas för andradenskattesats än som
värde.byggnadens0,40 av

för förmögen-basenvärde skallfastställs utgöraVarje år ett som
fömgenhetsskattevârdet.s.k.avseende fastigheter, dethetsskatten

fastighetsskatten. NågonförFörmögenhetsskattevärdet underlagutgör
inte Uppgifternafastighetsskatten behöverför göras.särskild deklaration

och formögenhetsbe-från deklarationen för inkomst-fås huvudsakligen
också i kommunens register.Fastighetsuppgifter granskasskattningen.

tilläggsuppgifter in fastighetsägaren.dock begärasbehovVid kan av
fast egendom.förutsätter värderingandra skatterfinnsDet även avsom

köpeskillingen. ochutgår i allmänhet från FörStämpelskatten arvs-
bestäms i dedefinierad i laginte klartgåvoskatten basenär utan
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utgår från för-Endast vissa kommunertaxeringsnämndema.kommunala
törmögenhetsskattevärdet intemögenhetsskattevärdet. anledning tillEn att

detför gåvosskattenanvändas underlag ochmåste attararvs-som
understiga marknadsvärdetkommit avsevärt.att

Värderingsprinciper7.4.2

det vid be-fastighet grundvaldebiterasFastighetsskatten aven
det intefastställda beskattningsvärdet. Harföregående årskattningen

ochvid beskattningen inkomstvärde för fastighetenfastställts något av
enligt motsvarande grtmder.beskattningsvärdetförmögenhet, beräknas

huvud-värdet fastighetförmögenhetsbeskattningen fastställsVid av en
principBeskattningsvärdet skall ischablonmässigt.sakligen motsvara

inte dels påpraktiken gäller dock detta,% marknadsvärdet. I100 av
dels grund vissagrund brister i taxeringen, att typerav avav

lågt för vidjordbruksmark, värderasegendom, i synnerhet att gynnas
beskattningen.

allmänhet Om devärderas iMark och byggnader separat. summan av
marknadsvärdet för fastighetenöverstigavisar sigtvå värderingarna som
skall Beskattningsvärdet förgälla.dock dethelhet detär somsenare

kommunvisa tomtpriskartor och värde-grundvalmarken fastställs på av
mark-angivna värdena genomsnittligaringsanvisningar. häri utgörDe

till markens användning, dehänsynVid värderingennadspriser. tas
läget, kommunikationer ochbyggrättighetema,bestämdakommunalt

lämplighet för förbättringardesskommunal infrastruktur, samtannan
närheten. Värdetegendom i kartanprisnivån för liknande anger

ellerväningskvadratmeter tomtkvadrat-markens pris antingen perper
i planen.i sådan användningmeter angessom

skattemyndighetema bindandestatliga reglerSedan 1989 fastställer de
baseras påAnvisningarna värdekartorför taxeringen skall till.hur som

försäljningar i område. Föri på faktiska respektive när-sin byggertur
skall juste-varande skattemyndigheten markvärdenahar målsatt attsom

Eftersomuppgår till % markvärden.så de 70 198586 årsatt avras
långt underbetydligt detta målpriserna har stigit sedan dess ligger även

mellan kom-harmarknadsvärdena. Vidare det funnits skillnaderstora
ocksådärmedprincipen ochdet gäller för markvärderingennärmunerna

förhållande till marknadsvärdet.i markvärdenas
teknisk ochbyggnadernaVärderingen de 2,6 miljoner är merav ca

Beskattnings-detaljerade från Finansministeriet.tämligen reglerstyrs av
beräknade återan-för byggnader fastställs utifrån schematisktvärdet

byggnadskaffningsvärden. återanskaffningsvärdetMed avsesav en
ifrågava-sannolika byggnadskostnader nybyggnad motsvararav en som

återanskaffnings-byggnad vid värderingstidpunkten. Som grund förrande
byggnadskostnadema.används % de genomsnittligavärdet 70ca av

byggnadernabyggkostnader beaktas inte,Regionala skillnader i utan
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grunder i hela landet. Finansministeriets beslut grunder församma om
återanskaffningsvärdet för byggnader utfärdas årligen.

Beskattningsvärdet erhålls återanskaffningsvärdet minskasattgenom
med viss beroende byggnadens ålder, byggnadsmaterial ochprocenten

byggnadanvändning. För fortfarande används får åldersavdrageten som
dock %aldrig 80 återanskaffningsvärdet.större änvara av

Värderingen jord- och skogsbruksmark baseras på den schematisktav
bestämda årliga avkastningen. Jordbruksmarkens värde skall till sjusättas
gånger skogsbruksmark till tiooch gånger denna avkastning. faktiskaDen
avkastningen dock i regel betydligt högre den schematiskt be-är än
stämda, varför förmögenhetsskattevärdet i allmänhet endast motsvarar en
bråkdel framför förmarknadsvärdet, allt jordbruksmark.av

Flerfamiljshus ofta bolag, dvs. lägenheterna bolaget iägs ägsav av
vilket lägenhetsinnehavaren viss andel i form aktier. Juridisktäger en av
betraktas lägenheten i följd härav inte fast egendom jämställsutansom
med andra värdepapper. Värderingen aktier i bostadsföretag utgår frånav
värderingen företagets fastigheter antalet kvadratmetersamtav som
andelen till.rättger

Utvecklingsarbete7.4.3 m.m.

Skattestyrelsens fastighetsnegistret uppgårkostnad för till 40 miljonerca
Totalt beräknasFIM. fastighetsvärderingen kosta 185 miljoner FIM.ca

Kostnaden taxering 50 FIM.ärper ca
datasystem håller förEtt JAKO närvarande utvecklas. Dettaatt- -

skall bl.a. innehålla fastighetsregistret, digital registerkarta, nyttjande-en
och begränsningar vid markanvändningen köpeskillingsdata.rätter samt

Även innehållet i fastighetsdatasystemet, databankär ensom gemensam
för lantmäteri-, justitie- miljöförvaltningoch och för kommunerna,statens
skall kunna hanteras beräknas i brukJAKO. Systemet 1997genom vara
och omfatta hela Finland 1999.

Ett register beräknas medföra besparingar på miljoner90gemensamt ca
FIM.

7.5 Island

7.5.1 Allmänt

De flesta kommuner köper mark i kommunens utkant lång tid innan den
skall bebyggas. Sedan hyrs oftast på tid år.75 Itomterna ut, en av
hyreskontrakten ñrpliktar kommunen sig i allmänhet ersättningatt utge
för för fallbyggnader det kommunen vid hyrestidensövertaratt tomten
slut. följd %En härav 11,5 alla registrerade jord-är ägeratt staten av
egendomar. Detta bakgrunden till lägger tonvikten värde-är att man
ring byggnader. Husens produktionsvärde bestäms och det avskrivs iav
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använd-tillvarierar hänsynbestämda regler, medmed vissaenlighet som
ningen.

Beskattning7.5.2

in-allmännainte för detta vid deni bolig beskattasborDen egensom
skatteplik-fastighetfrån uthyrningInkomster ärkomstbeskattningen. av

Är värde% fastighetensuthyrningen under 2,7bruttointäktentiga. avav
beskattningen,till grund förliggermarken kan intäkten,inklusive som

kommunal beskatt-löpandefinns dettill belopp. Därutöverhöjas detta en
inkomst-skatt defastighetsskatt. Denna störstai form ärning avenav

fastigheterSamtligaadministreras dem.ochför kommunernakällorna av
kyrkor,sjukhus,byggnader såsomvissa allmännaundantagmed av

beskattningenUnderlaget förfastighetsskatten.objekt förskolor äretc.
egendomen. Skattesatsenmarknadsvärdet förframräknadeårligendetär

%.fritidsbostäder Förlantgårdar och 0,5ärägarlägenheter, småhus,för
dock för%. finns möjligheter1,12 Detfastigheter skattesatsenövriga är

respektivetill 0,625nämnda skattesatsernahöja dekommunerna att
%.1,4

och avloppsavgiftergrund förockså tillFastighetsvärdet ligger vatten-
till %uppgå 30-70kan tillsammansi flertalet kommuner. Dessa av

storlek.fastighetsskattens

7.5.3 Värderingsprocessen

enligtfastighetsvärderingsregistret förs lagen registre-isländskaDet om
medAllt arbete registrering ochegendomar.och värdering fastaring av

utförs Fasteignmat rikisinsdriftregistretsfastighetervärdering samt avav
fast egendom,värderingföreller direktoratetFMR, sorterarav som

Finansministeriet.under
egendom iregisternummer fastskall föreskriva reglerFMR om

december 1992innefattande för landsmatrikel.Island, regler Den 31
värderingsenheter000 och 274fanns sammanlagt 339 450ägare upptagna

obebyggda ochlantbruksegendom,registret. i registreti Upptagna är
naturtillgångar och ägarlägenheter.bebyggda tomter,

allaskyldig skicka upplysningarEnligt lagen kommunenär att nyaom
rollsåfastigheter till FMR. Då byggnaderna spelareller ändrade storen

riktig,blivitregistreringenvärderingen inte alltid iakttagitvid har attman
påberor ävendvs. byggnaderna registrerats Dettarätt atttomt.om

håll harPå andrafunnits i Reyjkavik.grundnummersystemet endast man
hartingsböckemaInnehållet ihaft provisoriskt sådantenbart system.ett

för kommahar därför tillsättsockså varit bristfälligt. arbetsgruppEn att
dessa förhållanden.med förslag till förbättringar av

grundnummersystemutarbetandetFMR har prioriterat nyttettav
andra värde-undersökaVidare har börjatmatrikel för hela landet. man

14-06583
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direkt marknadsmetod. diskuterar ock-ringsmetoder, såsom Mant.ex. en
eller två år skall utföra all värdering förså förslag FMR ettattom om

brandförsäkring i Island. arbetar i samarbete med andraDessutom man
institutioner med försöksprojekt med digitala kartor, vegetationskartorett

landinformationssystem i skala l:25000 för hela Island.och

Värderingsprinciper7.5.4

Huvudinnehället i lagen registrering och och värdering fastom av egen-
följande.dom är

kan obebyggd med bestämdaFast egendom lant-gränser,tomtvara
bruksegendom med eller byggnad och hus eller delar husutan ett ettav

rättigheter till Så kan varje lägenhet ellermed byggnadsdeltomt. Lex.en
i aftärs-, eller industribyggnadersärskild i kontots fastägo vara egen-
dom.

Bostadshus värderas med hjälp Varje byggnadsdeldata. grund,av
tak, installationer, skåp etc. beräknas särskilt. Byggnaderytterväggar,

vilka verksamheteri bedrivs värderas manuellt. Hus eller husdelar skall
värderas redan på byggstadiet vind- och eller devattentätt inär tas
bruk.

värdering skall träda i kraft december varje år.En den 1 Värdering-ny
skall november månads kontantpris. Om under detmotsvaraen man

löpande året inte har ändrat den värderingen förgällande egendom såen
fastighetsprisindexändras värderingen med utarbetade FMR. De slut-av

liga indextalen fastställs dock Yfrrfasteignamatsnefnd, även ärav som
klagonämnd.

driftskostnader uppgickFMR:s 1993 till 12,9 miljoner kronor. Härav
belöper hälften, eller 6,4 miljoner, på fastighetsregistret. Kostnadenca
för fastighetsvärderingen, 6,4 miljoner, tämligen hög och förklarasärca

samtliga fastigheter besiktigas. kostnad förKommunernas full-att attav
sin upplysningsskyldighet uppgår tillgöra 1,5 miljoner kronor.ca
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8 Registerfrågor registerbaseradoch

fastighetstaxering

8.1 Inledning

skatteförvaltningen fortlöpande regelsystemet.Inom sker översynen av
formellaDetta gäller beträffande såväl materiella frågor. Ett mycketsom

med olika ambitionsnivå frågaviktigt inslag i detta arbete iär att om-
effektivitet söka minska administrationskostnadema. Allmänt stårsett-
fördelar myndigheterna kan utnyttja redan befintligvinna informa-att om

enskildas uppgiftslärnnande.tion och på så begränsa de Som exempelsätt
på de reformer under år genomförtsdet sagda kan nämnas som senarenu

förenkladei fråga den årliga inkomsttaxeringen. Den sjâlvdeklaratio-om
dennainfördes vid Grovt räknat kan reform, efter1987 års taxering.nen

beräknas ha medfört besparingar påviss omfördelning 30av resurser, ca
taxering inkomsttaxeringenmiljoner kronor. Vid års kommer till1995 att

vilket beräknatsdel förtryckt material, ytterligaregrundasstor ge
kronor år.besparingar 107 miljoner perca

har i vissa hänseendenSåvitt gäller fastighetstaxeringen anpassningen
inkomsttaxeringen.skett till vad genomförts i fråga Så har skettomsom

fastighetstaxeringen med verkani fråga förfarandet vid fr.o.m. årom
Ändringarna fastighetstaxeringsnänmdema1994. innebär bl.a. haratt av-

skattemyndigheten.skaffats övertagits fem-och deras uppgifter har Enav
besvärårig omprövningstid har införts vilket fått till följd institutetatt

i särskild ordning ändratsVad däremot inteutmönstrats. i principsom
i fråga fastighetstaxeringen fastighetsägarnauppgiftslämnandet frånärom

Ävenoch register- och deklarationshanteringen. åtskilliganumeraom
uppgifter förtrycks i förfarandetdeklarationema, bygger alltjämt att
uppgifter från fastighetsägarna. förhuvuduppgiftEn äross
därför vilka och därmedundersöka administrativa förenklingsvinster,att
kostnadsbesparingar, står utsträckningvinna i störreatt attsom genom

för samordna register.närvarande och utnyttja uppgifter i befintligaän
det följande redovisar vi register AvI de aktuella. störstärsom

intresse för grund-vårt vidkommande självfallet detFTRär ärsom
läggande för dockregistret fastighetstaxeringen. redovisningen harFör

tagits byggnads-FDS utgångspunkt. Beträffande redovisningensom av
registret vill vi i tydlighetens intresse redan påpeka det dettaattnu
stadium, rutinerregistret under uppbyggnad, inte helt klart hurnär är är
kring ajourföring och rapportering uppgifter i detalj kan komma attav
utformas. Det också för tidigt kunna uttala sig vid vilkenär att nu om
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tidpunkt sådant register såvitt gäller fastighetstaxeringens behov kanett
helt funktionsdugligt. Vi vill också klargöra byggnadsregisteratt ettvara

utformat och väl ajourhålleträtt givetvis blir mycket värdefulltett- -
stöd för registerbaserat förfarande. Meningen dock inte registretärett att
i framtiden skulle få funktionen mycket tillförlitligtän ettmer av
underlag för fastighetstaxeringen. Vid denna måste självfallet uppgifterna
i registret få bedömas självständigt.

8.2 Befintliga register

En registerbaserad fastighetstaxering kräver tillförlitligt underlag i såett
måtto erforderliga uppgifter finns i framtagbar form i olika register.att
Det således både fråga kunnaär utnyttja befintligt materialatt etten om

god kvalitét och skapa garantier för detta hålls aktuellt.att attav
CFD och skiljerRSV sig vad gäller ADB-verksamheten på väsent-

liga punkter. CFDFDS centralt med drift ochär ett system system-
utveckling förlagd till Gävle. FDS vänder sig till användare inom en
mängd olika verksamheter, både vad ajourföring och informations-avser
återvinning. Hos RSV sker driften PTS regionalt medan systemutveck-av
lingen sker centralt. Systemet används i princip endast inom skatteförvalt-
ningen, den information fastighetstaxeringen resulterar i finnsmen som
åtkomlig för andra användare i FDS.

De register främst intresse följande.är ärsom av

Fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet FDS ADB-systemär med informationett om
landets fastigheter. Uppbyggnaden sker successivt landetöver genom

införande vid fastighetsregister-systemets och inskrivningsmyndigheter,
den s.k. Fastighetsdatareformen. CFD har huvudansvaret för såväl FDS

genomförandet Fastighetsdatareformen. FDS i bruk medsom togsav
början i Uppsala län år 1976 och kommer omfatta landets totalaatt
fastighetsbestånd, 3,7 miljoner fastigheter, fr.o.m. hösten 1995.

Systemet innehåller i huvudsak två register, fastighets- ochett ett
inskrivningsregister. Efter beslut riksdag och regering våren 1993av
pågår uppbyggnaden basregister byggnader.över Dessutom inne-ettav
håller FDS delkopia fastighetstaxeringsregistret FTR.en av

Iiastighetsregistret

Fastighetsregistret FR innehåller uppgifter fastigheter, samfällig-om
heter, planer FR regleras fastighetsregisterkungörelsenm.m. genom
1974:1059 och består huvudregister, koordinatregister, planregister,av
kvartersregister, adressregister och gemensamhetsanläggningsregister. Till
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fastighetsregistemryndighet.försRegistretregisterkarta.FR hör av
kommunalfallförs i vissaplanregistretvissa delarAdress- och avav

intefastighetsregisterdel inrymmerFastighetsdatasystemetsorganisation.
detgrundregisterkartan,hörandeden fastighetsregistrettill attav

digital register-och lagratidigare förutsättningar upprättasaknats att en
ADB-baseradedockomfattning ajourhållskarta. begränsadI numera

i regelinformation initierasFörändring registretsregisterkartor. attavav
fastighetsbildningsátgärdavslutadfastighetsbildningsmyndighetenen av

fastighetsbildningsmyndig-grundinforrnationvunnit laga kraft. Den som
fastighets-bl.a. frånförrättningen hämtashandläggaförheten behöver att

datasystemet.

Inskrivningsregistret

ägarförhållanden,uppgifterinnehållerIRinskrivningsregistret om
beslutinskrivningsmyndighetensförsdetta registerinteckningar lm.m.

inskrivningskungörelsenärenden. reglerasi olika IRoch anteckningar av
uppgifterinrymmeravdelningar. Dessabestår1061 och1974: omav sex

anteck-tomrättsinnehav, inteckningartomrättsupplåtelse,lagfart, m.m.,
Handläggning inskriv-till äldre förhållanden.hänvisningarningar samt av

flesta förändringarinskrivningsmyndighet. Devidningsärenden sker
beviljandelagfart elleransökningartill följdkommer till stånd avav om

ocksåinskrivningsregistret kaninnehållet iFörändringinteckning. av
fastighetsregistretoch registreras ifastighet bildasinitieras attav en ny

fastighetsregistermyndighet.av

byggnaderBasregister över

för helaskall upplagtmiljoner byggnader,med 3Registret, än varamer
skallbeträffande småhusenför uppgifterhösten 1995landet attsenast

innebär byggnadernaUppläggningenkunna användas vid ATF 96. att ges
tilltaxeringsinformation kopplasadress ochidentiteter och rätträttatt

följer de principerinnehållAvgränsningen registretsbyggnaden. somav
innebärbyggnadspunkter i FDS. Dettakoordinatregistreringgäller för av

industri,byggnader föringåroch fritidshusförutom bostads- ävenatt
uthus,Komplementbyggnader såsomoffentlig förvaltninghandel, m.m.

koordinatre-omfattas intetill lantbrukekonomibyggnaderoch avgarage
grundläggandeingår således inte i denbyggnadergistreringen och dessa

registeruppläggningen.
taxeringsregistret,byggnadsregistretUppläggningen görs attgenomav

Resul-bearbetas tillsammans.adressregistret i FDSochkoordinatregistret
förblir byggnadsregistergnmduppläggningdenna etttatet som caav

byggnadsidentiteterkomplett medfastigheterna80 % de bebyggda ärav
delbyggnad. Resterandetill respektiveinformation koppladoch rätt av
främsti olika avseenden,måste kompletterasde bebyggda fastigheterna

taxeringsuppgifter.byggnader ochkopplingen mellanvad gäller
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byggnadsnum-fastighetsbeteckning ochbestårByggnadsbeteckning av
byggnadsbe-byggnaderbefintligaallagrunduppläggningenVid gesmer.

denmaskinellt. Senare, närbyggnadsnummerdärteckning genereras
ajourföringssystemeti gäng,kommerajourföringenlöpande genererar
fastigheten.byggnadsnummer inomledigaautomatiskt närmast

komplette-varefter vissaCFDregistretGrimdupplåggningen görs avav
utbildning,medbistår kommunernaCFDkommunerna.ringar görs av

kommunernabistårupplâggningen. SKMförutrustningochanvändarstöd
tillskall kopplastaxeringsinformationvilkenutredningarmed ensomom

byggnadsbe-iskall ändringarhar lagtsregistretbyggnad. Närviss upp
kopplingbyggnadensdvs.fastighetsindelningen,ändringarochståndet
använd-byggnadensuppgifterfastighetsbeteckning,till aktuell samt om

be-handläggningenmöjligt skallOmajourföras kommunerna.ning, av
bygglovhantering-medbyggnadsbeståndet integrerasändringar iträffande

Registret måsteADB-stöd.ajourföring finnskommunaladennaFören.
taxeringsin-byggnad ochmellangäller kopplingenvadockså ajourföras

elleri taxerings-indelningenibeträffande ändringardvs.formation,
maskinellthelttorde kunnaAjourföringen görasvärderingsenheter. men

taxeringsuppgifterajourföringutvecklas. FörADB-stödet måste m.m.av
CFD.svarar

tilläggsin-ochbasinformationiinnehåll kan delasBasregistrets uppi Tilläggsin-och lagras i FDS.obligatoriskBasinformationenformation. är
Tilläggsin-respektive kommun.frivillig och beslutasformationen är av

kommunalaeller iantingen i FDSkan lagrasformation system.
denbyggnadsregistretinformation ärtillTillgängligheten genom nuur

Fastighets-registretñrfattningsregleringentillfälliga,gällande, av
begränsad. Terminal-§§ något1993:968 och 13datakungörelsen, SFS l

därför den kommunskatternyndigheter ochförmedges endaståtkomst
Övriga förmöjligheter tillbearbetningar ochbelägen.byggnaden är uttag

regleringFörhoppningenCFD. ärstatistik prövas att en avnu avm.m.
reglerskall klarareregisterlagfastighetsdataverksamheten ihela geen ny

hos andra intressenter.användningför bred ävenen
vid myndigheterför ärendehandläggningInformationen i FDS används

och tillgänglig on-linefastighetsregisterärendenoch ärför inskrivnings-
anslutna tillterminalanvändareför antal är systemet, t.ex.ett stort som

förser ocksåm.fl. FDSförsäkringsbolagmäklare, kommuner,banker,
fastighetsinformation. Innehålletmedfrämst kommunala,andra register,
service och bearbetningar inomför olikaanvänds ocksåi FDS typer av

avgiftsfmansierade verksamhet.för CFD:sramen

Aiourhållning SKMFDS och aviseringar tillav

fastighets-sker statliga och kommunalaAjourhållningen FR hosav
ochFörändringar sker i samband medregistermyndigheter. Lex. ny-som

medi FDS. sambandfastigheter uppdateras löpande Iombildning av
tillfångas också den information skall aviseras FTR.detta som
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inskrivningsmyndighetemaligger påuppdatering IRförAnsvaret av
handläggningtingsrättsorganisationen. ViddelIM, är avavsom en

sedandenna direkt i FDSlagfart handläggsansökan somt.ex. omen
fastigheten.ägandetförändrad informationmed röruppdateras avsom

FTR.underlag för avisering tillautomatisktskapasSamtidigt ett
och1974:1059fastighetsregisterkungörelsentill iAviseringen SKM

lämnainskrivningsregistermyndighetförskyldighetkungörelsen attom
aviserasuppgifter1971:709.lagfarter Deuppgifter söktavissa somom

LOK-kod, försam-fastighetsbeteckning,kungörelsenenligt den ärsenare
IR-beslut, lag-inskrivningsdag,personorganisationsnummer,ling, namn,

köpeskilling.fångesart ochandel,farttomträtt,
viaIR-aviseringen,till skillnadsker,från FRAviseringen mot en

avstyckning,såvälinnefattaFR-ärende kantransaktion. Ettsärskild
antalomfattafastighetsreglering och kansammanläggning och ett stort

fastighetsbo-åtgärd, datum, akt,aviserasuppgifter ärfastigheter. De som
preliminärarealändring,areal,församling,LOK-kod,teckning, ursprung,

vid nybildning.typkod ägaresamt
handläggningen ärendetvidmellanlagrasIR-ärendeochVarje FR- av

inskrivningsdag. Närgodkännande,s.k.i avvaktan t.ex.ett enav
och aviseringsposterrespektive registeruppdaterasgodkännande har skett

ärendevis ilagrasAviseringsposternaskapas.skattemyndighetentill en
till och internaför aviseringarutnyttjasdatabassärskild externasom

alla aviseringarmoderniserasyftar tillprojektdatasystem. Ett attsom
Överföringbudgetår. tillinnevarandeCFDfrånfrån har initieratsFDS

för FR och IR.medmagnetband sker slutligen gemensamtett program
RSVCFD ochärendena. haraviseradedebasenSamtidigt töms som

skall överföringmagnetbandsaviseringar ersättasmålsättning alla avatt
via telelinje.

handläggningenstödoch iaviseringenkomplement tillSom som av
tillgång till FDS viaockså direktupp-haSKMkomplicerade ärenden kan

koppling.
fördamanuellt samfällighets-tidigaredeprojekt harpågåendel ett

överförts register. CFD och LMVtill ADB- harregistren gemensamtett
Ändringar skallregistrettillregister, knutet FDS.utformat detta iärsom

innehålla åt-1973:1166. Aviseringentill kommeraviseras SKM SFS att
organisa-eller avregistrering, föreningensnyregistrering, ändringgärd

förkodkod ñr län och kommunfirma, adress,tionsnummer, säte samt
juridisk form.

föradministreras handläggningssystemetaviseringen till SKMUtöver
taxeringsupp-hanteringen folkbokförings- ochbyggnadsregistret och av

gifter från FDS.
bilagaioch RSVSKM illustrerasInformationsutbytet mellan CFD

för byggnadsregistreringHandläggningssystemet

ochblirbyggnadsregistretför ajourföringenskallKommunerna avsvara
beståri FDS. Ajourföringenregistermyndigheternadärigenom aven av
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ändringar i byggnadsbeståndet och ändringar igpplingen till aktuell
fåñrjrunduppgifterfastighetsbeteckning byggnadsbeteckning. Ett

registreras för närvarande: läge adress och koordinater, användning
För kommunerna skall kunna sköta den sistnämnda uppgiftenattm.m.

måste de FDS sådana ändringar i fastighetsindelningengenom som
berör byggnader. Vid ändringar i byggnadsbeståndet målsättningenär att

Ändringarintegrering med bygglovhanteringen sker. i byggnadsbe-en
ståndet och i byggnadens koppling till fastighet skall aviseras till
skattemyndigheten.

SKM måste avisera ändringar indelningeni i taxerings- och värderings-
enheter till den del dessa berör byggnader i byggnadsregistret.

Byggnadsregistret uppdateras direkt mellanlagring och god-utan
kännande.

Hantering folkbokforings- och taxeringsuppgifterav

Exempel på inkommande avisering till FDS adressuppgifterär från
folkbokföringen och taxeringsuppgifter från FTS.

Adressuppgiftema för lagfarna och tomrättsinnehavare iägare IR lagras
i det s.k. personreferenssystemet uppdateras varje vecka via magnet-som
band från folkbokföringen och organisationsnummerregistret. Uppgifts-
lämnandet reglerat i fastighetsdatakungörelsenär SFS 1974:1058.
Personnummer ingår i inskrivningsregistret vid uppläggningen ellersom
läggs in via handläggningen aviseras veckovis från FDS till folkbokför-
ingen. folkbokföringssystemetFrån såväl organisationsnummerregist-som

aviseras alla ändringar sedan fortlöpande, och de adressändringarret som
lagfarna och tomträttshavare försägare in i FDS.avser

CFD och RSV utreder för närvarande tillsammans med SCB frågan om
förbättrad hushållsstatistik med hjälp register. I detta arbete fråganärav

förbättrad identifiering lägenheter, baserad byggnadsregist-om en av
central betydelse. Tillsammans medret, Posten och Svenska Kommun-av

förbundet undersöker CFD och RSV också möjligheterna till för-en
bättrad adresshantering, främst vad fastigheter landsbygden.avser

Iaxeringsuppgiftema i FDS totalaviseras årligen från FTS. Aviseringen
regleras i fastighetsdatakungörelsen SFS 1974:1058 och skall omfatta
taxeringsvärden, andra vid taxeringen fastställda uppgifter, ägaruppgifter

inte redovisas i inskrivningsregistret och ägaruppgifter för hussom
ofri grund. I huvudsak aviseras hela innehållet i beslutet fastighets-om
taxering och uppgifterna lagras i särskild databas taxeringsdatabasen.en
Basen innehåller hela riket och innehåller samtliga taxeringsenheter och
värderingsenheter. historikIngen lagras för närvarande. Skatteförvalt-
ningen har upphört framställamed försäljaoch fastighets-attnumera
taxeringslängd och s.k. lagfartsband. CFD:s roll förmedlaresom av
sådan information har i och dettamed ökat.

Vid laddningen taxeringsdatabasen påförs FDS:s interna identitet viaav
den fastighetsbeteckning redovisas i beslutet fastighetstaxering.som om
För huvuddelen taxeringsenhetema kan detta ske helt maskinelltav men
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felaktigaellermanuellt, vid ofullständigatolkasantal måstelitet t.ex.ett
närvarandebeteckningar inte entydiga. Förellerbeteckningar ärsom

identitet. Detuppdatera FTR med FDS:s internaarbete medpågår attett
laddningen kommer därefter minimeras.imanuella inslaget att

Fastighetstaxeringssystemet

ADB-systemskatteförvaltningensFTSFastighetstaxeringssystemet är
fastighetstaxering.för

användas införförhösten 1993i drift underEtt attsystem togsnytt
femkoncentrerad tillfastighetssystemetDriften ärårs AFT.1994 av

liksomfastighetstaxeringsregistret organiserasdriftställen. Det nya
År 1993 fannsLOK.i lokala skattekontorindelningenutifråntidigare

uppgår tillLOKfastigheter inomlandet. AntaletLOK idet 131 ett
driftställe administrerasregionalt000. Vid000 och 50mellan 5 ett
fastigheter. Data lagras00-800 000LOK 400databaserna för 20-30

UNIX-miljö.relationsdatabaser ii
samfälligheter och byggnaderfastigheter,sådanaRegistren innehåller

för fastighetstaxering.bli föremåleller skallofri grundpå ärsom
registervård, årlig taxering,ifunktionerna ärhuvudsakligaDe systemet

och service.domar
förändringarhändelser, såsomolikaRegistervárd t.ex.typer avavser

iindelning taxeringsenheter,ägarförhållanden,fastighetsindelningen,i
fastighetstaxering, föranlettföreläggande tillskäl tillregistrering avav

bygglov, tillhörighetellerförändringarnämndanågon samtt.ex.av ovan
valdistrikt. Förändringar i fastighets-församling ochtill län, kommun,

folkbokföringen.tillindelningen aviseras vidare
Årlig fastighetstaxering.särskildeller Deallmäntaxering utgörs av

inför och under taxerings-ADB-systemetpåverkarfunktioner ensom
period i korthet:är

uppgiftsinsamlingardata för inför AFT,uttag av en-
riktvärde-uppgifter värdeområdesindelning ochunderhåll omav-

tabeller,
deklarationsblanketterförtryckning till fastighetsägare,av-

deklarationer,registrering inkomnaav-
värderingsenheter,taxeringsenheterförändring i indelningen i och-

kontroller och beräkning riktvärde,maskinella av-
registrering beslut och beslutsmotiveringar,av-

fastig-tillunderrättelse fastställdframställning taxeringav om-
hetsägare.

framställ-Funktionen domar innehåller registrering inkomna besvär,av
handläggning registreringning aktmaterial för besvären samt avav av

ändrade taxeringsvärden.
från skatte-Service innebär aviseringar FTS dels internt inomgörsatt

SCB.förvaltningen, dels till vissa CFD ochmottagareexterna som
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Aiourhållning FTRav

Allmänna fastighetsuppgijier

Förändringar i fastighetens identitet och areal aviseras i samband med
fastighetsbildningsförrättning från CFD. Avisering dessa uppgifterav
sker på ADB-media varje vecka. Samtidigt aviseras ägarförändringar
lagfarter. Nästan alla lagfarter uppdaterar FTR helt maskinellt. Däremot
häver ganska del aviseringarna från FR, 60 %, komplette-storen av ca
rande manuell handläggning. De främsta skälen till detta är:

för fastigheter uppdelade i fleraär taxeringsenheter går det isom-
vissa fall inte maskinellt vilken del händelsenavgöraatt avser,
för fastighet saknas uppgift förvärvare,ny om-
fastighet ingår i sammanföring skall avregistreras,som-
oavslutad händelse fastighetenrör finns från tidigare avisering.som-

Sådan manuell hantering huvudsakligenutgörs utredning,av som av-
slutas med enkel registrering vid terminal.en

Vid uppdateringen med överlåtelseuppgifter från CFD:s aviseringsfrl
markeras för eventuelltägare deklarationsansvar, dvs. vilkenny ägare

skall tillställas förtryckt deklarationsblankett.som en
En mindre andel lagfartsaviseringama, %,15 kan inte avslutasav ca

maskinellt. Den vanligaste orsaken till detta är person-lorganisations-att
för köpare eller säljare saknas. Efter utredning och komplette-nummer

ring LOK sker avslutande registrering via terminal. Via terminal regi-
också andra lagfamastreras än ägare, till byggnadägare ofrit.ex.

gmnd.
Om den inteägare tidigare funnits i registret hämtas vianye magnet-

band och adressuppgifter från centrala skatteregistret.namn- Samtidigt
erhålls uppgift och adressändringar för existerandeom ägare.namn-

En avisering ägarförändringarseparat tillgörs FAS-data. FAS-dataav
deldatabasär i det centrala skatteregistret innehålleren upgiftersom om

fastighetsägare och deras fastigheter. För fastigheterna lagras bl.a. upp-
gifter beteckning, typkod, taxeringsvärde, underlag för fastighetsskattom

i vissa fall, ytterligare informationsamt, med anknytning till fastighets-
skatten. Uppgifterna används vid förtryckningen inkomstdeklarationer,av
debitering fastighetsskatt allmän upplysning via fråge-samtav som en
transaktion.

FAS-data får totalavisering årligen, efter avslutad fastighetstaxering.en
Löpande avisering sker gång månad. För närvarande planeras ingaen per

förändringar FAS-data.stora På sikt kommer troligen hela inkomst-av
taxeringssystemet byggasatt om.

Vid omfattande beteckningsändringar, vid genomförandet.ex.som av
fastighetsdatareformen, erhålls uppgifter på ADB-media från CFD för
uppdatering FTS. För enstaka beteckningsändringar och rättelseav av
felregistreringar finns terminaltransaktion. Under 1994en sommaren
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förberedelsefastighetsbeteckningar i FTSrättelsergenomförs som enav
fastighetsidentitet iinterna FTS.FDS:sinförandetför av

ochkommun-administrativa indelningen läns-,denförändringar iVid
registreras.därefterbeslut från SCB,får SKMförsamlingskoder som

valdistriktsindelningen.ändringar iaviseringarfår SKMVidare om
ochÃndringarna folkbokföringtillaviseras därefteri ochregistreras FTR

valmyndighet.

Ilaxeringsuppgifter

anledningmedtaxeringföreläggandeskäl tillregistrerasVid SKM avom
i bygglovetInnehålletfrån kommunen.bygglovuppgifter,inkomna t.ex.

fastighetsdeklarationenifastighetsägareninte i FTR. Först närlagras
Ävenuppgifterna.registrerasförändratsfastighetenredovisat hur om

värdefakto-ändradetaxering lagrasnågonleder tillförändringen inte ny
deklarationer.förtryckningkommandegrund förtillför ligga avattrer

fastig-taxeringsuppgifterna frånalltsåinhämtasnuvarande ordningMed
eller SFT.via AFTantingenfastighetsdeklarationen,viahetsägaren

värdefaktorerändrade ävenuppgiftmåsteSom nämnts sparasomovan
betydelsetaxering. Det ärföranlett attdessa inte stornär enavny

med registerbase-ivärdefaktoremaprövning systemgörs ettavnoggrann
likaSFTmedarbetetSKM stortFör är oavsettrad taxering. om nyen

i vissahärtill fall krävsförklaring ärEneller inte.taxering verkställs att
% inträtt,20 s.k.minstvärdeförändringtaxeringför att enenny

förrän gått igenomintefalletsåHuruvidaspärregel. är vet manman
ärendet.

uppgifter ocksåmåstetaxeringtidigareVid fastställande sparas omav
Entaxering.denna taxeringsen-grund förtillliggervärdefaktorerde som

år den Påmellan de vid AFT.flera SFTkan föremål förhet taxerasvara
ursprungligaden taxeringeninträffadetgrund spärreglema kan attav

innebärregisterhállningcn dettapåvarje år fastställs För attnytt. man
beskaffaduppgifter taxeringsenhetendels måste hur varje år varomspara

formellauppgifter den fastställda taxeringendelsoch avomspara SOmL
föreligger.förhållanden de i realitetenskäl beskriver andra än som

omprövningsperiod också SKM måstefemårig görEn att upp-spara
kan1994AFTtaxeringsenhet föremål förgifter Enmycket länge. ärsom

års1,994kan slutaSFT 1999. Denna SFT medbli föremål taxe-för att
kan1999oförändrad på grund spärreglema. SFTring fastställs om-av

års1994år Uppgifternaoch med utgången 2004.fram tillprövas omav
ADB-systemetfall hållas tillgängliga isåledes i nämndamåstetaxering

januari 2005.ända till den l
taxeringentaxeringsenhet kan ändras efter detuppgifterVissa attom en

inte ändrasuppgifter formella skälAndra kanfastställts, namnet.t.ex. av
for-dethurbåde hur det faktiskt ochmåste uppgiftlagra ärommen man

ökade kost-föranlederdubbellagring uppgiftermellt bestämts. Denna av
flertaletunderhåll ADB-systemet. lför utveckling ochnader programav

ochskalluppgifter detskilja på vilka ärmåste presenteras mansomman
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måste hämta, och i bland lagra, uppgifteräven dels från SFT-året och
dels från något tidigare taxeringsår. Spärreglema orsakar detta sätt

strukturella problem för såväl databasensstora utfonn-som programmens
ning och underhåll.

Vi återkommer i vårt slutbetänkande till frågan hur den särskildaom
fastighetstaxeringen skall utformas för framtiden.

Uppgift värdeområdestillhörighet påförs manuellt SKM närom av en
Äventaxeringsenhet eller värderingsenhet läggs beslutny upp. om

nyaändrade värdeområden fattas SKM.av

8.3 Allmänna utgångspunkter för

framtida förändringar

För närvarande betydelsefullaövervägs ändringar beträffande den fram-
tida registerhållningen också berör vårt område. Två viktiga sådanasom
frågor fastighetsbildningrör till- och ombyggnad.samt ny-,

Frågor fastighetsbildningrörande registreringssynpunkt ochm.m. ur
liknande har behandlats Lantmäteri- och inskrivningsutredningen iav
delbetänkandet Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag
SOU 1993:99. lprop. 1993942214, En organisation för lantmäteri-ny
och fastighetsdataverksamhet föreslås bl.a. fastighetsregistre-attm.m.,
ringen skall ske vid källan och FBM och FRM slås tillatt samman en
myndighet.

Såvitt gäller till- och ombyggnad har delbetänkande avgivitsettny-, av
Änd-Plan- och byggutredningen SOU 1993:94. I l993l94zl78,prop.

ring i Plan- och bygglagen, föreslås bl.a. ändring i 18 kap.m.m., en
ll § FTL innebär byggnadsnämnd skall lämna den lokala skatte-attsom
myndigheten uppgifter och omfattning byggnadsverksamhet iartom av
viss angiven omfattning.nämnare Detta gäller uppgifteräven kom-som

i egenskap PBL-rnyndighet får in vid bygganmälan.munen av
CFD, RSV och LMV samarbetar sedan länge frågori kring fastighets-

taxeringen i syfte rationalisera och effektivisera verksamheten.att Den
förstudie utförts dessa myndigheter och redovisats isom av som en

den 18 september 1992, har utförts bakgrund denrapport utveck-mot av
ling och fortlöpandeägt på områdetäger de ökade kravensom samtrum
på besparingar i statlig verksamhet. Nya tekniska förutsättningar ger
möjligheter genomföra förändringar beträffande fastighetstaxeringenatt
i syfte minska systemkostnaderna. Inom det aktuella området finnsatt
vissa redan i drift, andra under intensiv utveckling,är medansystem en
tredje befinner sig i utredningsfas.grupp en

viktigEn fråga vid utförandet den nämnda förstudien har varitav nyss
undersöka vilka möjligheter till rationaliseringar och kostnadsminsk-att

ningar skulle kunna uppnås register med grund-ettsom gemensamtom
uppgifter fastigheter och byggnader används underlag vid fastig-om som
hetstaxeringen. Som huvudaltemativ har därför undersökts lösningen

innebär grunduppgiftema för fastighetstaxeringen hämtas frånattsom en
databas i FDS. Databasinnehållet i det registret skulle mot-gemensamma
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i detfinnsbyggnaderfastigheter ochkringgrunduppgifter somdesvara
änendehandläggningenskulleSystemteknisktdag.utnyttjar iRSVsystem

berördaåtkomstmed direktskefastighetstaxeringssystem avRSV:si
modell.client-servers.k.enligtFDSidatabaser

iförändringartillmöjligheterolikahärtill haralternativSom ett
tillövergåmöjlighetensåsomdiskuterats, att ennuvarande system

taxeringsenheter,iindelningen96,AFTvidtaxeringregisterbaserad
informationssystemgeografiskthjälpmedkarthanteringförändrad av

fastighetstaxeringeni samtbyggnadsregistretutnyttjandetGIS, av
aviseringsfrågor.

nuvarandeFörändringar system8.4 av

hanteringenförfördelarmedfördiskuteraskanåtgärderflertalEtt som
fastighetsuppgifter.av

följdfår till1995. Dettaunder höstenavslutasFastighetsdataneformen
kan aviserasägarändringaroch ettfastighetsindelningeniändringaratt

samtliga kommuner.förfastighetstaxeringentillFDSfrånenhetligt sätt
byggnads-FDSvia näraviserasÄven kanbebyggelseförändringarvissa

lagtssamtidigtregistret upp.
skatte-datafångsten inomavseendeutvecklingsarbetepågårRSVInom

dendatafångstförmetoder änandrafinnaavsiktiförvaltningen att
optisk läsning.registreringen,resurskrävande t.ex.nuvarande

lhxeringsenhetRegisterfastighet -

uppbyggt CFDmellanfinnsaviseringssystemmaskinelladetI som nu
indelningsändringar manuellaalla utan%40behandlasoch RSV avca

ägarändringar, %. Som85gällervadsiffra är,Motsvarandeinsatser.
föremål för hanteringmanuellblirfalldetidigare utgörsnämnts som

intetaxeringsenhetochregisterfastighetenheter därsådanafrämst av
Även material vadbrister i aviserat person-avseröverens.stämmer

kompletteramanuell åtgärd måstetillorsakorganisationsnummer är att
förekommerfastighetskategorierolikadeaviseringsförfarandet. Hos som

ochregisterfastighetbegreppenproblemet medfastighetstaxering är atti
blirLantbruksenheterolika frekvent.taxeringsenhet inte överensstämmer
medsambandåtgärdermanuella iföremål förkategorierandraoftare än

i FTS.registervårdshändelseen
registerfastighetmålsättningengenomförahelt engår inteDet att en -

också harfastighetstaxeringenhärtillAnledningen ärtaxeringsenhet. att
knutenbland ärbeskattningen ieftersomfastighet,skatteobjekt änandra

och om-ågäller byggnadDettamarkens, ägare.byggnadens, intetill
fastighets-iÄgarändringar tillhandahållaså kan inteför husfrånråde

fångasdagIlagfaras.kanförvärv intesådanaeftersomdatasystemet
självdeklarationlen.medsambandeller iin AFTsådana genom
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Vad gäller fastigheter skall delas i flera taxeringsenhetersom upp
grund markområde säljs den enda indikationäratt ett från FDSav som
i bland kan erhållas vilande lagfart. Först och fastighets-nären om
bildning sker FDS uppgift arealger om m.m.

Ett manuellt altemativsystem måste under alla omständigheter byggas
den manuella insatsen frekventoavsett är eller inte och detupp, om

lokala skattekontoret LOK måste i dessa fall manuellt hänföra händelsen
till taxeringsenhet.rätt

Gemensam identitet FDS FIS-

Stora besparingar skulle däremot kunna beträffandegöras lagring och
avisering identitet råder mellan FDS och FTS avseende den taxeradeom
egendomens officiella registerbeteckning. Hittills har vid utbytet av
fastighetsuppgifter mellan CFD och RSV fastighetsbeteckningen använts

identitet. Detta har inneburit flertal nackdelar.som T.ex.gemensam ett
uttrycks beteckningen på olika i registren,sätt vilket medför den alltidatt
måste översättas vid informationsutbyte. förEn RSV och CFD gemen-

numerisk identitet på fastighetsnivå innebär förenklingarsam, och bespa-
ringar och förutsättningär för rationell informationssökning ien ett

register. RSV lagrar därför i sittgemensamt fastighetssystem FDS:snya
fastighetsnyckel, länskodutgörs löpnummer inom län,+som av samt
utarbetar rutiner för informationsutbyte med hjälp denna.nya av

Basregister över byggnader

Genom det beskrivna basregistret byggnaderöver möjlighetovan tillges
utökad maskinell uppdatering och indelningsändringar,ägar- FTS kanav
uppdateras med bygglov och planändringar och registret kan utnyttjas för

registerbaserad taxering småhusenheter. Av betydelseen for kunnaav att
utnyttja byggnadsregistret för dessa syften dockär det sker vissatt en
anpassning beträffande vissa grundläggande definitioner kommu-samt att

roll vid ajourñringen registret klarläggs.nernas av
Uppgifter i dag direkt kan hämtas från registret byggnadensär be-som

teckning och adress kopplade till befintliga ochägar- taxeringsuppgifter.
Detta underlättar kommunikationen mellan skattemyndigheten och den
skattskyldige. Mycket skulle vinnas på byggnadsidentitetent.ex. om
förtrycks på deklarationsblanketten så den snabbt etableras hosatt
fastighetsägarna.

Oavsett registret används vid registerbaserad AFT 96om eller inteen
kan aviseringar från registret utnyttjas för förenkla handläggningenatt av
bebyggelseuppgifter i fastighetstaxeringen. Avisering till följd ändradav
fastighetsindelning för byggnad kan utnyttjas för påverka indelningenatt
i taxeringsenheter. Avisering beståndsförändring och ombyggnad kanav
antingen utnyttjas signalsystem för anmaning till skattskyldigsom eller

huvudkälla för egenskapsuppgifter.som
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vidareutvecklasregisteruppläggningen pågårUnder tiden systemetsom
funktionerfastighetstaxeringenTvå för viktigapå antal punkter.ett som

byggnads-ajourförai utvecklingsarbetetför närvarande prioriteras är att
utnyttja bygg-kommunala bygglovhanteringssystem ochregistret från att

Förslagmellan kommunerna ochnadsregistret staten.rapportsystemsom
skalldettaskall ajourföras och hurbeträffande vilken information som

byggnadsregistrettilläggsinformation ikommunaltill, ajourföring samtav
bygglovhante-kommunalabyggnadsregistret och dendatautbytet mellan

slutligtskickats enkät. Ettsammanställts CFD ochringen har utav
sagda irmebår,före 1994. Detförslag beräknas föreligga nusommaren

byggnadsregisterssidanpåpekat, å andravi inledningsvis att ettsom
förränslutligtsjälvfallet inte kan bedömasför fastighetstaxeringenvärde

för landetsinformationinnehålla ochvad detta kommer attvet omman
ingå.samtliga kommuner kommer att

Geografiska informationssystem

utveckling. Tillgångenundervärdeområdenteknik för lagring ärNy av
snabbt. Den teknik härkartinformation ökarpå digitalt lagrad nya som

integreramöjligheter lägesin-innebärkommer till användning attnya
Förutsättningarna förregisterinformation.formation med att t.ex.annan

meddatabaser uppläggningendigitalasamordna uppbyggnaden avav
byggnadsregistret undersöks.

hjälpmed geografisktkan hanterasIndelningen i värdeområden ettav
värdeområdesindelningeninformationssystem AjourföringenGIS. av

förändringarVidbakgrundskarta.aktuellsker därvid ständigtmot aven
förändringar-kartan ritasområdesindelningen inte helabehöver utanom,

kan föras in vid skärm.na
i FDS kanvärdeområdesregister utsökning skeMed digitalt lagratett
fastigheter ochpåföras byggnadermaskinellt områdestillhörighet ochav

direkt från FDS.i löpande avisering
förutsättning kanUnder identiteter användsatt mangemensamma

utnyttja för analyser utsträckning densikt GIS olika slag. vilkenl nyaav
för karthantering fastighetstaxeringentekniken skall användas i samman-

framtiden ochambitionsnivån fastighetstaxeringenhänger dock med i i
kostnaderna för teknikens utnyttjande.

Eastighetspñssystemet

fastighetsprissystem i börjanLMV:s FPS utvecklades ursprungligen av
för de1980-talet. Informationen förberedelsearbeteti FPS används i

allmänna fastighetstaxeringarna. och CFD harLMV i gemensamtett pro-
uppgifterjekt utvecklat det hämtasFPS. Iett nytt systemet omnya

fastighetsköp direkt från FDS IR taxeringsregistret, ärsamtgenom som
fråntidigare FTS.kopia i stället för aviseringarFTS, som genomaven

Även frånuppgifter köp direkttill hämtaSCB har gått över att om
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CFD:s och LMV:s fastighetsprisdatabas. Databasen innehåller uppgifter
köp fastigheter uppgifter pris, köpedatumom samt och säljare,av om

uppgifter den köpta egendomen såsom fastighetstyp, areal ochom taxe-
ringsvärde egenskaper hos byggnader.samt

8.5 Gemensamt register

Vi vill inledningsvis erinra begreppetatt register inte medom gemensamt
nödvändighet innebär uppgifter bara skulle finnasatt samlade på ett
ställe. I begreppet ligger nämligen i lika utsträckning sådantstor ett

möjliggör smidigsystem korrespondens mellan olikasom myndig-en
heters register. Den närmare utformningen registerett ärgemensamtav
således fråganärmast de tekniskarör möjligheterna påen som att ett
enkelt hanterasätt uppgiftsmaterial.ett

Samhällsnyttan den systemutveckling pågår är På inskriv-av stor.som
ningsområdet har avsevärda rationaliseringsvinster och kostnadsbespa-
ringar kunnat liksomgöras, hos många användare inom kreditväsen-t.ex.
det och i olika kommunala förvaltningar. De s.k. digitala produktionslin-
jerna för förrättningsverksamheten och inom den allmänna kartläggningen

införs leder till effektiv datafångst, ajourhållning,som förvaltningnu och
åtkomst information. Användarna kan komma informationenav i data-
baserna på enkelt och likartatett sätt.

Den nuvarande ordningen med två för fastighetsuppgiftersystem är
onödigt arbetskrävande och kostsam. För framtiden skulle därför målett

åstadkommaatt rationell informationshanteringvara så infor-en mer att
mationen endast registreras gång, vid källan, och sedan kan användasen
även andra organisationer. På sikt torde detav fördel devara en om
båda integreras.systemen

I samarbetet mellan LMV, CFD och RSV har diskuterats möjligheten
för fastighetstaxeringenatt utveckla handläggningssystemett arbetarsom

fastighetsdatasystemet.mot Tanken med sådantett register-gemensamt
är det skullesystem omfatta vissatt gnmdinformation rörande fastigheter.

RSV:s handläggningssystem skulle i första hand beröras i de delar som
i dag blir föremål ñr avisering från CFD. De delar ettsom gemensamt
register skulle komma påverka och förenklaatt knutnaär till de s.k.
registervårdstransaktionema. Förändringen i FDS skulle bli att
händelseinformationen också lagras och hålls tillgänglig. När ett
byggnadsregister införts skulle registerett kommaävengemensamt att
omfatta huvuddelen de byggnadsanknutna grunduppgiftema.av Ett

register skulle innebäragemensamt fastighets- och inskrivningsupp-att
gifter alltid hämtas från källan. Dubbellagring skulle undvikas i större
omfattning och den fastighetsinfomiation hanteras skatteförvalt-som av
ningen skulle inte divergera gällande register.mot FTS skulle renodlas
till lagring taxeringsuppgifter, dvs. uppgifterav taxerings- ochom
värderingsenheter värden, klassificering, vårdefaktorer och historik.
Gemensamt register innebär också de två myndigheternaatt på området
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RSV och CFD skulle samarbeta aktivt draoch kunna nyttamera av
varandras utvecklingsinsatser på fastighetsområdet.

Även folkbokföringen skulle kunna utnyttja register.ett gemensamt
Aviseringen från FTS till folkbokföringen skulle och iupphöra stället
skulle folkbokföringen hämta uppgifter registret de behövs.närur

Systemägaransvaret för de delar berör registerhållningsystemetav som
fastighetsanknuten information skulle övergå till CFD. konsekvensEnav

härav skatteförvaltningenär skulle bli beroendeatt CFD kan till-attav
handahålla fungerande i den omfattningett krävs för klarasystem attsom
handläggningen för fastighetstaxering. Detta gäller redan i dag för ett

antal myndigheter. inskrivningsmyndighetema,stort t.ex. på mot-som
svarande heltsätt beroendeär kontinuerlig tillgång till FDS:sav
funktioner.

I anslutning till det sagda kan nämnas ñr uppgifteratt t.ex.nu ansvaret
motsvarande de ingår i FTR ñräven framtiden måste ligga hossom nu
RSV. Detsamma gäller systemägaransvaret för det handläggningssystem

uppdaterar taxeringsregistret i FDS.som
Förslaget till register med gnmduppgifter fastighetergemensamt om

och byggnader teknisktär möjigt genomñra. Ett sådant registeratt skulle
innebära kvalitétsförbättring registerinnehållet samtidigten av som
tillskapandet enda register skulle medföra fördelarett m:av externa
användare både FDS- och FTS-uppgifter. När det gäller möjligheternaav

genomföra registeratt kan dock förstett konstaterasgemensamt att
tidsplanen för eventuellt genomförande sådantett registerett ärav
beroende den pågående utvecklingen fastighetssystemav ett nytt förav
skatteförvaltningen. För eventuellt registeratt ett skall kunnagemensamt

bruki krävs modifieringartas denna databas och delarav systemet.av
Därtill kommer den s.k. client-server-tekniken alltjämtatt underär
utveckling.

I handläggningssystemet för areal- och lagfartsuppgifter i FTS hanteras
i huvudsak ärenden kräver kompletterande utredningar sådanasom samt
fall där gnmduppgiftema inte erhålls från CFD. En utveckling ökadmot
lagring historisk information pågår förav liksomnärvarande i FDS, en
utvidgning fastighetsregistret Ävenbl.a. vad gällerav arealförändringar.
andra anpassningar FDS kan behöva övervägas.av

Utvecklingsarbetet inriktas för närvarande på ytterligare samordnaatt
de datamodeller utnyttjas i respektive verksamhet. kanHärigenomsom
dock skapas förutsättningar för successiv övergång tillen gemensamtett
register detta bedömsnär lämpligt kostnads- funkrtionalitets-ochvara ur
synpunkt. Vi vill emellertid i sammanhanget erinra de angiv-attom ovan

registren avseddaär tillgodosena att mängd olika ändamål,en varav
fastighetstaxeringen Fråganär den framtidaett. registerutfbrmningenom
måste således helt självklart i betydligt vidare perspektiv.ettses

Enligt våra tilläggsdirektiv skall vi i vårt slutbetänkande redovisa
möjligheterna eventuellt bara åsättaatt taxeringsvärden sådana fastig-
heter där skattskyldighet till statlig fastighetsskatt föreligger. Denna
uppgift torde lättare lösa i den praktiska hanteringenattvara harom man
tillgång till ordentligt grundläggandeett register med hög ajourhållning.



SOU 1994:62fastighetstaxeringregisterbaseradRegisterfrágor och82

Över ändringar i sådana fall därtillfälligahuvud underlättas taxe-taget
sådana värden snabbt kan bestämmasbetydelse,ringsvärdet har om nya

registermaterial.befintligtledningmed ettav
i nuvarandeinriktat förändringarInför har viAPT 96 system.oss

beskriv-mycket på resultaten deti mångt ochbygger dockDessa ovanav
utvecklingsarbetet.na

Överväganden förslagoch8.6

8.6.1 Allmänt

vi fickfastighetstaxering inte InnanTanken registerbaserad är ny.en
förstudie från den 18hade RSV, CFD och LMV ivårt uppdrag sep-en

register med gnindupp-behandlat frågantember 1992 gemensamtettom
1993 harförstudie från den llgifter fastigheter. I sammamarsenom

registerbaserad fastighetstaxe-myndigheter redovisat synpunkter kring en
ring vid AFT 96.

fastighetstaxering inte bara komponen-registerbaserad byggerEn att
olika register med därav följande förenklingsvinsterkan hämtas frånter

ligger dessutom kravför både enskilda och myndigheter. begreppetl ett
skall kunna undvikas i allt utsträckning.manuell hantering störreatt

blanketter avsnittgäller inte bara hanteringen IDetta ävenutan annat.av
riktvärdekartor med ADB-stöd.8.4 berör vi möjligheterna produceraatt

fimgera väl krävs ocksåregisterbaserat förfarande skall kunnaFör att ett
så möjligtsjälva sådant stabilt, dvs. det långtgörs attatt systemet som

från år. kap. behandlasbygger på enahanda omständigheter år I 9 t.ex.
frågan standarden bör kunna förenklad form deninte änom ges en mer
nuvarande mycket detaljrika och ñrändcrliga.

För nå det i direktiven angivna målet krävs således eller mindreatt mer
långtgående förändringar. Vi vill framhålla registerbase-emellertid att en
rad fastighetstaxering inte innebär något helt register måsteatt nytt
byggas vi föreslår inför 96 bygger i stället tankenVad AFTupp. nu

befintliga register kunna utnyttjasredan skall rationellt. Deatt mer
därför möjliggörändringar behövs sådana bättreär ett utnytt-somsom

jande de befintliga Vi medvetna ändringarär ävensystemen. attav om
med denna begränsade inriktning integritetsaspektema måstegör att

ibeaktas. frågor avsnitt 8.8.Dessa tas upp
Vi vill i sammanhanget erinra de redan i våra ursprungliga direktivom

förändringar föreståendenämnda organisatoriska i fråga fas-årsom om
tighetsbildning, fastighetsregistrering, fastighetsdataverksarnhet inklusive
inskrivningsverksamheten, landskapsin-produktion kartor ochav annan
formation förändringar dock sådant i och för sigDessa rörm.m. som
inte har någon avgörande betydelse för övergång till registerbaseraden en
taxering. Av omedelbar betydelse för denna form taxeringstörre ärav
däremot de föreslagna ändringarna vad gäller byggnadslagstiftningen
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1993942178. Dettaprop. berörs i det ajour-avsnitt 8.7 rörsom
hållandet fastighetstaxering.förett nytt systemav

968.6.2 AFT

Vi har i vårt arbete inte funnit några omständigheter skulle utgörasom
hinder för övergång till registerbaserad fastighetstaxering vid AFTen en

återstår96. Däremot del problem vad gäller ajourhåll-den fortsattaen
ningen, i följande avsnitt 8.7.ettvarom mer

Såvitt gäller AFT 96 ñnns, tidigare påpekats, till övervägande delsom
erforderligt grundmaterial redan hos myndigheterna. Förtryckningen i det

förfarandet kommer de uppgifter finns lagrade. Allaattnya avse som
uppgifterkända översänds således till fastighetens blankettägare en

skall innehålla förslag till taxeringsvärde. blankettenäven Avett nyttsom
skall likaså framgå hur detta räknats fram.värde har Detta leder till att
bl.a. fastighetsägarnas medverkan begränsas tillkan dessa får möjlig-att
het kontrollera material de tillställs. sagdaDet innebäratt attsom nu man
bibehåller ambitionsnivån och på smidigt når fram till målsättett samma

vid AFT 90.som
Ur arbetssynpunkt kan följande jämförelse mellan AFT 90 och register-

baserad taxering AFT 96 göras.

Figur 8.1 Vid följandeAFT 90 hanteringsvolymernavar
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hanteringsvolynter AFT 96Figur 8.2 Schema över beräknade

nun-um minimum
v

fam:-Mustonen: gynnsam museum
W w

I

mmm ramsannunnor Klum4
l ll l

a
wanna-arezon

Vid utfördes fullständigAFT 90 beredning och registrering för
2 300 000 småhusenheter. Motsvarande arbete för AFT 96 beräknas
omfatta 500 00 smähusenheter. Granskningsarbete utfördes vid AFT 90
för 800 småhusenheter.l 000 Av dessa korn 900 000 till beslutsför-ca
teckning efter granskning l och ändringsregistrering. Resterande 900 000
krävde ytterligare granskning granskning 2.

Vid den modell föreslås för AFT 96 volymen deklarationerärsom som
kräver någon form granskning sammanlagt 000l 000. Granskning 2av
vid AFT 90 900 000 deklaranter kan jämställas med den granskning och
den volym blir aktuell vid AFT 96. Förslaget innebär därmed attsom
800 000 färre deklaranter behöver bli föremål för granskning. Antalet
svårgranskade förutsättsärenden dock bli i princip oförändrat.

kan givetvisDet inte uteslutas erforderliga uppgifter i bland saknas.att
I så fall får det tidigare deklarationstörfarandet tillämpas. Fastighetsägar-

eller de deklarationsansvariga, får i deträttare är systemetna, som nya
antingen förtryckta blanketter eller sedvanliga deklarationsformulär. Den
allmänna skyldigheten fastighetsdeklaration Efterutmönstras.att avge
föreläggande deklarationskall dock alltid viVad i denna del före-avges.
slår har sin motsvarighet på inkomsttaxeringens område där fram tillman
1995 års taxering skiljt mellan förenklad och särskild självdeklaration.

Vi vill dock längre för fastighetstaxeringens vidkommande.ett steg
När det gäller inkomsttaxeringen har det diskuterats inte de skatt-om

skyldiga passivt skulle kunna godkänna förtryckt material. Före-ett
dragande statsrådet har dock i denna fråga l99293:86prop. 39-40s.
anfört det väsentligt den skattskyldige på aktivtär god-att sättatt ett
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och ideklarationsblankettenuppgifternaförtrycktadekänner pro-
inkomsttaxcring, före-inför årsförfarandet 1995gällerpositionen, som

någotFrågan blir dåpå denna punkt.ändring mot-ingenslås heller om
vidkommande.fastighetstaxeringenförgällasvarande bör även

mellanolikheterväsentligatvågenerelltkandenna delI noteraman
byggertaxeringensistnämndainkomsttaxering. Denochfastighetstaxering

år till år.frånvarierarutsträckningeller mindreiuppgifterpå störresom
lämnasuppgifterregelmässigttaxeringengrundasVidare avsom
fastighets-Viduppdragsgivare, banker osv..ellerarbets-tredje man

normalfallettaxeringen ibyggerFastighetstaxeringenbildenär en amian.
lägeochegenskaperfastighetens fysiskapå värdetinverkanpå hur stor

beräk-tiden. Entämligen konstantaförhållanden överärhar. Dessa ny
fastighetensuppgiftersåledesgrundar sigtaxeringsvärdetning somav

tidigarevidstandardstorlek, ålder,själv lämnatägare t.ex. osv.om
intetillförs såledesuppgifterytterligareNågrafastighetstaxeringen. av

för de fallkanreservationviss görasuppgiftslämnare. Enutomstående
möjligtdet därförmeningEnligt vår ärbytt attfastigheten har ägare.

skickainte behöverfastighetsägareförfarande innebärinföra attett som
förslagetkorrekta ochuppgifternaförtryckta ärfall dei deblankettenin

vill ellerändrafall fastighetsägareni degodtas.taxeringsvärde Baratill
sig till SKM.hörabehöver hanuppgiftertillföra av

angivet Genomutformas sätt.Vi föreslår nytt systematt ett ovan
taxeringsbeslut kanomprövningförfemåriga tideninfördanyligenden av

förhållandevis enkelt till.rättasförekommande misstagövrigtför numera
fastighetsägarens sida,aktivitet frånformlikväl vilja haSkulle avenman

heltde förtryckta uppgifternadenne ävenoch då närmast att omgenom
namnunderskrift, drar meddettamedblanketttillbakaskickargodtas en

40 kro-myndigheterna miljonerförhanteringskostnadsig caextraen
hur komplett ochberoendehuvudsakligen96,för AFT passnor

kanförtryckning göras.korrekt som
deklarationlämna i de fallbara aktuelltdetblirvårt förslagMed att

Slutligtaxeringsvärde.underlag intetillräckligt för åsättafinns att ett
skall däremot skickas till alla fastighetsägare,underrättelse oavsettut om
förslaget godtagits eller inte.förtrycktadet

Ajourhâllning8.7

för-registerbaserad fastighetstaxering förutsätterväl fungerande attEn
till SKM:sfastigheter och byggnader kommeri frågaändringar om

Hit hörförändringar intresse.huvudsakkännedom. i ärDet är tre som av
till- ochfastighetsindelningenägarändringar, ändringar i samt ny-,

ombyggnad.
fastighets-i frågaorganisatoriska förändringar övervägtsDe omsom

påverkar inteinskrivningsmyndigheterfastighetsregister- ochbildnings-,
nuvarande infor-förfarande.för regkterbaserat Detförutsättningarna ett

skulle iregler detta områdeväl ochmationsflödet fungerar stortnya
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sammanhålletenklare och I denbara innefatta system.ettsett propo-mer
nyligen på grundval Lant-sition 199394:2l4prop. som avgavs av

inskrivningsutredningens förslag har föreslagitsmäteri- och ennu
fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheter.sammanslagning av

Vad däremot problematiskt byggnadsåtgänder. För när-är rörsom mer
dekap. § den eller kommunala nämndervarande skall enligt 18 ll FTL

byggnadsväsendet i behövligfullgör uppgifter inom plan- och om-som
regeringen den myndighetfattning, enligt föreskrifter ellernärmare av

uppgift och omfatt-regeringen bestämmer, lämna SKM artenomsom
byggnadsverksamhet med lämnade bygglovningen den som avsesav

m.m.
för registerbaserat självfallet sådanEn förutsättning ärett system att

information fortsättningsvis lämnas. måste ärDetta övrigt ävenäven
dennagälla för det planerade byggnadsregistret. I del har vi emellertid

inte fått det gehör vi önskat. I propositionen 199394:178prop. an-
gående tillgodosågs inte våra önskemål få det klart angivet detPBL att att
för framtiden betydelse information detta skulleslagstor attvar av av
fångas med bygglovhanteringen. Vad anförtsin i samband i proposi-som
tionen förslagen försvårar fastighetstaxeringen92 intes. närmastär att
och samordningsfrågor får ändringar föreslagitslösas Deatt senare. som
i bär i mångt och mycket prägel förenklingssträvanden.PBL Deen av
innebär dock samtidigt begränsningar det gäller fullgöra vårtnär att
uPPdmg-

påArbetet PBL-området emellertid inte avslutat, varför vi fårär
anledning återkomma till denna fråga. Vi vill dock redan framhållaatt nu
följande.

Som vi inledningsvis påpekat återstår hel del frågor kring deten
kommande byggnadsregistret. En registerbaserad fastighetstaxering inne-

Åfattar i sig inte med nödvändighet byggnadsregister finns. andraatt ett
sidan det givetvis på det sådant register finns, såär sättet att ettom
underlättas i mycket hög grad taxeringsförfarande där vid självaett taxe-
ringen uppgiftslämnande från fastighetsägare kan begränsas. För att
ajourhålla fungerande kan således uppgiftslämnandet iett nytt system
fråga byggnadsåtgärder inte allt för begränsat. Ett effektivtom vara
ajourtöringssystem bör så integrerat möjligt med bygglovhante-vara som
ringen eller slutbesiktningen. I enlighet med de tankegångar vi tidigare
redovisat skulle således kommunernas rapportering byggnadsföränd-av
ringar till skatteförvaltningen i framtiden kunna från byggnads-göras
registret. Därmed kunde dagens manuella rapportering bygglovav som
kommunerna sköter kunna upphöra. särskilt intresseAv gyetvis dåär
den utformningen de uppgifternärmare skall lämnas. Enligt vårav som
mening skulle mycket fastighetsägares uppgiftsläm-vunnetvara om en
nande ktmde begränsas i så måtto denne bara i sammanhang skulleatt ett
behöva lämna information byggnadsåtgärd. skulle dåDettat.ex.om en
lämpligen ske redan i inledningsskede, dvs. bygglov sökes.när Dettaett
innebär då i och för sig i bygglovsårende skulle eventuellt behövaatt ett
krävas in uppgifterflera vad behövs för byggnadsärendetän som som
sådant. Hithörande problem måste, nämnts, övervägas ytter-som nyss
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ligare. kan iDet sammanhanget också påpekas sådan rapporteringatt en
byggnadsregister skulle innebära kostnadsbesparingar för kommu-genom

samtidigt på systematiskt informationregistrerarett sättnerna som man
behövs i olika kommunala sammanhang.som

bilagal belyses5 hithörande frågor ytterligare och i kap. 9 redovisar
vi synpunkternärmare uppgiftslämnandetrör i fråga värdefak-som om

standard.torn

8.8 Integritetsfrågor

Såväl FDS FTR de primärtutgör, även innehåller uppgiftersom om om
fast egendom, personregister i datalagens SFS 1973:289 mening.
Frågan risken för kränkningar den personliga integriteten aktuali-om av

därför i vårt arbete.seras
Hittillsvarande erfarenheter vid handen de uppgifter finnsattger som

lagrade för respektive fastighet inte använts uppfattatssättett som som
integritetskränkande i någon egentlig utsträckning. De taxeringsuppgifter

finns i registren intesäger särskilt mycket fastighetsom Lex. ut-om en
vadöver lätt kan iakttas på andra sätt, närsom t.ex. man passerar en

byggnad.
De förslag vi lämnar ändrar inte denna bild. Det är emellertid vik-nu

tigt påpeka övergång till registerbaseradatt att taxering meden en mer
alternativ I beträffande standarden se avsnitt 9.5.4 leder till vissaatt
tämligen detaljerade standarduppgifter lagras under lång tid säkerutan
uppdatering, vilket kan innebära viss risk för integritetsintrång. Deten
får dock förutsättas förändringar i utrustningsdetaljeratt Lex. korrigeras

fastighetsägarenspå initiativ det kan medföranär sänkningar värdet.av
Denna risk skall därför inte överdrivas.

I längre vårperspektiv bedömning denett är standardklassifice-att en
ring enligt alternativ tilltalandeIll integritetssynpunkt.är Medmer ur en
sådan verbal, starkt schabloniserad beskrivning risktorde alltidden som
finns i personregistersammanhang för otillbörligt intrång den personligai
integriteten minska ytterligare. Integritetsskäl talar ord förmed andra att

utveckling sådan förenkladmoten standardklassificering drivs på.en
Motsvarande gäller givetvis andraäven uppgifter standarden.än

framtidaEn utveckling såvittregistermot ett torde, kangemensamt nu
bedömas, i integritetshänseende inte heller innebära egentlig för-någon
ändring i förhållande Äventill vad redan gäller. återfinnsi dagsom
taxeringsvärdena och andra vid fastighetstaxeringen fastställda uppgifter
i FDS, dvs. just de uppgifter sannolikt skulle återfinnas isom systemet

det utgjorde gnmdregister också förom ett skatteförvaltningen. Vikten
ändamålet med dessaatt register och fastläggsav brasystem sättett

skall dock understrykas. Den översyn FDS:s rättsliga regleringav som
initierats på bl.a. CFD:s och Datainspektionensnu initiativ kommer

också behandla just åndamålsfrågan.att
Den utveckling skisserats ökad användning GISmot intesom ären av

unik för fastighetstaxeringsverksamheten. De överväganden i integritets-
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i brukkartdatabaserdigitalaolika taserfordras närgörshänseende som
fastighetsinforma-kommunaltellerFDSmedkopplas ihop ettoch Lex.

med-våra förslagochi dagredanbedömningar görsSådanationssystem.
delar.dessaiintresseförändringarnågraför inte av
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Värdefaktorer9

värdefaktorernaAllmänt9.1 om

i frågadebestämmasvärdeområdenskall att§ FTLkap. 2Enligt 7
synnerhetgäller ienhetliga. Detväsentligti allt ärvârdeförhållandenom

riktvärde förbeaktasskall närsärskiltvärdefaktorerdei fråga somom
riktvärdegnm-de s.k.bestäms,småhuset utgörvärderingsenhetden som

8 kap.småhus ibeträffandefaktorerDessavärdefaktorerna.dande anges
fastighets-byggnadskategori,standard,ålder,storlek,och§ FTL3 är

värdeområde utmärksvärdeordning. Ett attochförhållandenrättsliga av
värde-densamma inomriktvärdet ärvärdefaktorerinverkan sådanaav

riktvärde-kombinationerolikaförbestämsRiktvärdenaområdet. av
värdefaktom storlek ärundantagmedvärdefaktorer,grundande avsom

särskilda mätregler.finnsvärdefaktorsistnämndaindelade i klasser. För
ffastighetstaxe-allmännaårs1975och1970vidVämderingsmodellen

nuvarandei FTL. Dedensammadelargrundläggandeiringar somvar
värderingsområden för1975motsvaradessmåhusvärdeområdena för av

områdesanvisningar forbetecknadesAnvisningarnasmåhusfastigheter.
År förekom endast S-tabeller,1981POP-tabeller.småhusfastigheter

fritidshus. SV-permanentboende och Debåde förför småhusgälldevilka
grundadestaxering 1981ars1990vidanvändesSN-tabelleroch som

till antalet.färregjordesS-tabellerårs men
kombinationför i etttillämpatsvärdefaktorerfråga de geattI somom

gällt:följandeharfor småhusenriktvärde

standard,ochålderstorlek,hustyp,värdefaktorema1970 var-
värdeordning.förhållanden ochfastighetsrättsligatillkom1975-

3 §8 kap.ivärdefaktoremariktvärdegrundandedereglerades1981
följande:enligtlydelsenursprungligai denFTL

bostadsytatill småhusetsmed hänsynStorleken bestämsStorlek
Storleksklassenvåningar.fördelning olikadennassamt

m2200högststorleksmåhus medför motsvararsomen
m210denplan får inte äni större motsvararattett vara

bostadsyta.
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Ålder Åldern återståendesannolikasmåhusetsuttryck förger
småhusetsmed hänsyn tillbestämslivslängd. Denna ny-

ombyggnadertill- ochbyggnadsår, omfattningen samtav
dessa.tidpunkten för

Åldersklassen ålder motsvarandemedför småhus en
än denår får inte störrehögst 20 göras att motsvarar

år.5

fill småhusets bygg-med hänsynStandarden bestämsStandard
nybyggt hus skallutrustning.nadsmaterial och För ett

standardklasser.finnas minst fem
.

småhusetmed tillByggnadskategori bestäms hänsynByggnads- om
kedjehus eller radhusfriliggande hus,kategori utgör samt, om

lägenheter.föreligger, antaletsärskilda skäl

förhållanden denfastighetsrättsligaMedFastighets- omavses
självständigbeläget påtomtmark småhuseträttsliga utgörärsom

fastighetsjälvständigtomtmarken inteförhållanden fastighet. Utgör
tomtmarken kanmöjlighetenskall hänsyn tilläven atttas

bilda fastighet.egen

ordningsnummer i värde-husetsMed värdeordningVärdeordning avses
hänseende inom tomten.

l98788:164,3 § FTL prop.Inför års taxering ändrades 8 kap.1990
byggnadsvärdet justera-Värdefaktorema för fastställaSFS 1988:544. att

anpassadesför husets storlekdes avseenden. Reglerna mätningi flera av
bo-för mätning och dentill den svenska standarden uppmätta ytan avnya

bedömningen små-utgjorde storleken. Vidoch biutrymmenutrymmen av
vikt läggas vid dess nybygg-husets ålder skulle i fortsättningen större
innebär utökning bo-nadsår. sådana ombyggnaderEndast som en av

standardåldern. Småhusetsskulle beaktas vid bedömningutrymmet av
omarbetades.frågelista dennaskulle alltjämt bedömas utifrån menen

Åldern vid standardbedönmingen.småhusets utrustning skulle beaktas
förstandardklasser i ställetVärdefaktom standard indelades i minst 15

femtidigare klasser.som
avskaffades klassindelningen tomtmarkensBeträffande markvärdet av

normaltomt, från vilketriktvärde förstorlek och med ettersattes av-
vikelser skulle ñr varje kvadratmeter.göras

År l99091:47, SFSåter1990 ändrades 8 kap. 3 § FTL prop.
Ändringarna ñljande.1990:1382. innebar

till småhuset ingår i lant-Byggnadskategorin bestäms med hänsyn om
småhus inte ingår i lantbruksenhet bestämsbruksenhet eller inte. För som

friliggandetill småhusetbyggnadskategorin med hänsyn utgöräven om
antalsärskilda skäl föreligger,småhus, kedjehus eller radhus samt, om

lägenheter.
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Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms för småhus inte ingår isom
lantbruksenhet med hänsyn till tomtmarken fastig-självständigutgörom
het eller inte. Utgör tomtmarken inte självständig fastighet skall hänsyn

till möjlighetenäven tas tomtmarken kan bildaatt fastighet.egen
För småhus ingår i lantbruksenhet bestäms fastighetsrättsliga ñr-som

hållanden med hänsyn till omfattningen och sammansättningen denav
åkermark, betesmark och skogsmark ingår i lantbruksenheten.som

Utgångspunkter

Värdefaktorerna för småhus har med undantag i regel inte iett satts
fråga. De normaltär beständiga tiden ochöver har sådan utformningen

de också överensstämmer med vad fastighetsägarnaatt upplever rättsom
och riktigt. Inte heller finns något särskilt för delade uppfatt-utrymme
ningar det gäller värdefaktoremasnär innehåll. Det sagda innebärnu
givetvis inte problem då och då kan dyka Mätrcglemaatt vad gällerupp.
värdefaktom storlek i bland föremålär för prövning i skatteprocesser och

ytterligare exempel kan gränsdragningenett nämnas vid bygg-som tätare
nation mellan friliggande hus och andra byggnadskategorier. Detsamma
kan i frågasägas värdefaktom belägenhet där frågan strand-om om
strandnära Här kanprövats. värdeskillnadema bli högst betydande.

Däremot har värdefaktorn standard stundom debatterats livligt. Man har
bl.a. ifrågasatt olika detaljers värdepåverkan. Såvitt gäller vårt uppdrag

standardenär också betydelse för registerbaseradstor taxering.av en
Medan de övriga värdefaktorema någorlunda lätt kan lagras och kon-
trolleras bildenär vad gäller standarden eftersom denna byggeren annan
på uppgifter det svårare fånga in registerhållning.är viaatt Ensom en

del standardfrågoma utrustningsdetaljer istor rör byggnaden. Vi harav
därför dettai skede vårt arbete lagt tyngdpunkten i våra övervägandenav
vid värdefaktom standard. övriga värdefaktorerFör aktuella redovisasnu
i bara gällande rätt.stort sett

9.2 Värdefaktorerna standardutom

9.2.1 Storlek

Storleken bestäms med hänsyn till småhusets bou.trymmen ochytan av
biutrymmen 8 kap. 3 § FTL.

Definition boutrymme och biutrymmeav

Värdefaktom storlek för värderingsenhet avseende småhusen anges
småhusets värdeyta bestäms med ledninggenom uppmätningsom av en
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gällerStandard SSSvenskEnligtbiutrymmen.bo- ochbyggnadensav
definitioner:följande

mark, dvs.inrättadeboendeför utrymmenBoutrymmen är ovan-
liggande mark.utanförellernivå medi övergolvet ligger

bostad.tillhörandeBiutrymme är utrymmeannat-

värdeytaDefinition av

Värdeytanvärdeyta. utgörssmåhusetssåsomstorlekVärdefaktom anges
% dessmotsvarande 20tilläggochboytasmåhusets ett avsumman avav

m2.högst 20uppgå tillfår dockTilläggetbiyta.
sådantfår endaststorlekbiytans utrymmeberäkningenVid ytan avav

två-liknande. Iellerdörrnås inifrån husetmed kanräknas genomsom
kommuni-användsbiytahellerskall inte gemensamtbostadshus somsom

heltfrågakanmedräknas. Det utrymmenkationsutrymme somomvara
tillellerbostädernatilldel ettövervägande utgöreller till passage

bostäderna, tvättstuga.bådaför de t.ex.är gemensamtutrymme som
i värdeytan.aldrigingårkomplementhusiBiutrymme

medenlighetallt ibiarea,med biytaochboareaMed boyta avsesavses
SS.

000värde under 50medsmåhusbestår fleravärderingsenhetenOm av
ledning endastmedvärdeytavärderingsenhetenskronor bestäms av

detandra småhus änVärdenavärdefullaste småhuset.i det avutrymmena
förhållanden.förjustering säregnavärdefullaste beaktas genom

biytabo- ochVärdeyta,klassindelning.någonintestorlekenFör görs
kvadrat-i helaanvisningarenligt RSV:sskalltillägg för biytaoch anges

meter.

biytaochMätning boytaav

enligtföreskrifterskall enligt RSV:s görassmåhusetsMätningen ytorav
mätreglerna i SS.

skallytberäkningargjordaförcentraltkontrolltabell utarbetasEn att
för småhus,värdeytanbestämmai övrigtoch förkontrolleraskunna att

vilkauppgiftTabellensaknas.uppgiftersäkranär ytan omgert.ex. om
påbyggnadsytahusforrn ochmed visssmåhusoch biytorbo- ettsom

normalt har.marken
intetakhöjd 1,9undergällerreglerna i SSEnligt att ytor maven

aktuali-takhöjd under 1,9med äromfattningenOm storutrymmen rnav
förhållanden.särskildajustering förseras en
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Ålder9.2.2

Åldern uttryck för småhusets sannolika återstående livslängd. Dennager
bestäms med hänsyn till småhusets nybyggnadsår, omfattningen av
tillbyggnader och sådana ombyggnader innebär utökningsom en av
boutrymme tidpunkten för dessa 8 kap. 3 §samt FTL.

RSV har i Handbok för Fastighetstaxering lämnat rekommendationer
för klassificering värdefaktom ålder 2:44-2:45. Den indelasm.m. av

i följande åldersklasser: Värdeår 1929-1944, 1945-1954, 1955-1964,
1965-1969, 1970-1974, 1975-1978, 1979-1980, 1981,1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989.

Ett småhus hänförs till åldersklass med utgångspunkt från dess värdeår
RSV Dt 1989:16 5.2.

Värdeåret får uttryck för den i 8 kap. 3 § före-ett FTLanses vara
skrivna kombinationen omständigheter skall åldlersklassen,avgöraav som
nämligen småhusets nybyggnadsår, till- eller ombyggnad inte skett.om
Har till- eller ombyggnad, ändrat boytans storlek, skett skall värde-som
året jämkas. Utrustningens ålder skall inte påverka åldersklassiñceringen

Åldern,skall i stället in vidutan vägas standardklassifrceringen. dvs.
värdeåret, skall i hela år.anges

Nybyggnadsåret har avgörande betydelse vid bestämmandet ålders-av
faktorn. Med nybyggnadsår det år då den övervägande delenavses av
småhuset eller kunde ha tagits i bruk. Som nybyggnadsåxrtogs för bygg-
nader uppförda 1929 eller tidigare 1929 nybyggnadsår.anges som

För de fall fastighetsägaren inte exakt har nybyggçnadsår börangett ett
enligt rekommendation från RSV vid bestämningen värdeåret användasav
det tidigaste året, två årtal och mittenåret,angetts, periodom om en
längre tvåän år angetts.

llll- och ombyggnad

Åldersfaktorns klassificering skall enligt 8 kap. 3 på§ FTL ske grundval
förutom nybyggnadsåret även tidpunktenav och omfattningen till-- av-

och ombyggnader. Såvitt gäller ombyggnader skall paragrafensenligt
lydelse endast sådana beaktas innebär utökning bomtrymmet.som en av
Klassifrceringsresultatet, värdeåret, i första hand utgörssom av ny-
byggnadsåret, skall därför jämkas i vissa fall till- och ombyggnad. Deav
fall då jämkning skall ske har reglerats RSV enligt följande.av

Har byggnad varit föremål för tillbyggnad eller ombyggnatdsåtgärderen
bör jämkning värdeåret ske endast tillbyggnaden eller ombygg-en av om
nadsåtgärderna medfört den ursprungliga boytanatt medökat minst

m2.10 Järnkningen bör ske sammanvägning hur delargenom storaen av
den sarmnanlagda boytan färdigställtsav vid olika tidpunkter. Ingensom

del bör härvid ha tidigare nybyggnadsårett 1929.änanses
Jämkning nybyggnadsåret bör skeäven småhus uppförtav ärettom

med äldre byggnadsmaterial och detta påverkar byggnadens återstående
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ursprungligabehålla sittoftastbörflyttat huslivslängd. Ett t.ex.
ellertill följdjämkningvidgällerMotsvarandenybyggnadsår. om-av

1989:16 5.2.Dttillbyggnad RSV p

Byggnadskategori9.2.3

ingår i lant-småhusettillmed hänsynByggnadskategorin bestäms om
bestämslantbruksenhetingår iintesmåhusFöreller inte.bruksenhet som

friliggandesmåhuset utgörtillmed hänsynbyggnadskategorin även om
tillföreligger,särskilda skälradhus,ellerkedjehussmåhus, samt om

§ PTL.8 kap. 3lägenheterantal

Klassificering

värdefaktorn bygg-indeladesfastighetstaxeringårs allmännaVid 1990
nämligentvå klasser,RSV:VF i§3 kap. 21 typnadskategori enligt av

antal lägenheter.ochbebyggelse

bebyggelseTyp av

bebyggelse:klassenRSVenligtindelningFöljande görs typ avav

hus F,Friliggande
Kedjehus K,2.
Radhus R.

sammanhyggt medsmåhus inte ärfriliggande husMed ett somavses
intesmåhus utgörkedjehusMedsmåhus. ett somannat m.m avses

koppladekedjehusexempel påSomeller radhus.friliggande hus anges
ivarje småhusradhusMedoch grändhus.parhushus, atriumhus, avses

sammanbyggda direktbostadsdelarnadär ärsmåhusrad minst treen om
fastighettvåbostadshus utgörSarnmanbyggdamed varandra. en

sådant.skall värderashyreshus och ettsom

lägenheterAntal

skallantal lägenhetermed hänsyn tillsmåhusklassindelningEn ettav
skäl. Vidföreligger särskildabara detFTLenligt 8 kap. 3 § göras om
riktvärdetbestämmandetvidinte antalet lägenheteranvändesAFT 90 av
skall be-antalet lägenheterdockför småhus. RSV har attansettett

möjliggöra fram-första hand försannolikt ioch registreras,stämmas att
tvåbostads-prisbildningen för ochmåntida analyser och i vad en-omav

åt.hus skiljer sig
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Klassindelningen skall ske i enbostadshus och tvåbostadshus. Med en-
bostadshus småhus med bostadslägenhet. tvåbostadshusMedavses en

småhus med två bostadslägenheter. Med bostadslägenhetavses ettavses
eller flera inrättade för boende, med ingång och med kökrum, elleregen

kokmöjlighet.annan
För klasserna enbostadshus och tvåbostadshus gäller riktvärdensamma

i alla värdeområden, beroende på förekommande värdeskillnaderatt be-
aktas värdefaktorema storlek och standard.genom

9.2.4 Fastighetsrättsliga förhållanden

Med fastighetsrättsliga förhållanden den tomtmark små-avses om som
huset belägetär på självständigutgör fastighet eller inte. Utgör tomt-
marken inte självständig fastighet skall hänsyn även till möjlighetentas

tomtmarken kan bildaatt fastighet 8 kap. 3 § och 12 kap. 3 §egen
FTL.

Med fastighetsrättsliga förhållanden enligt 8 kap. 3 § FTL ochavses
12 kap. 3 § FTL viss tomtmark självständigutgör fastighet ellerom
inte. Utgör tomtmarken inte självständig fastighet skall hänsyn även tas
till möjligheten tomtmarken kan bilda fastighet.att egen

De fastighetsrättsliga förhållandena vid småhustaxeringenutgör en
värdefaktor skall beaktas vid värderingen såväl marksom av som
byggnad. Med självständig fastighet förstås i princip registerfastighet.
Det är avgörande för frågan fastighetsbildning kansom ske hurärom
marken bebyggdär eller, i vissa fall, hur den får bebyggas.

Klassificering

Reglerna klassindelning väulefaktom fastighetsrättsligaom för-m.m. av
hållanden för småhus i principär desamma de regler gäller forsom som

vändefaktor tomtmark till småhus.samma Det innebär främst värde-att
faktorn indeladär i klasser. I självklarttre skiljeravseende sigett
emellertid värdefaktom då det gäller småhusen från gäller förvad som
tomtmarken. För tomtmarken indelas värdefaktom, ii korthet, klass l
självständiga fastigheter, klass 2 fastigheter eller fastighetsdelar som
kan bilda självständiga fastigheter och klass 3 övriga fastigheter, dvs.
fastigheter eller fastighetsdelar inte ellerär kan bilda självständigasom
fastigheter. För småhusen sker indelning i de klassernasamma tre men
här inte småhusens sådanavses status de fastighetsrättsligautansom
förhållandena för den mark på vilken huset beläget.är

Enligt RSV:s föreskrifter skall värdefaktom fastighetsrättsliga för-
hållanden indelas i klasser:tre

Klass Småhus på värderingsenhet för tomtmark indelats isom
klass l beträffande fastighetsrättsliga förhållanden.
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iindelatstomtmarkförvärderingsenhetpåSmåhus somKlass 2:
förhållanden.fastighetsrättsligabeträffandeklass 2

iindelatstomtmarkförvärderingsenhetpåSmåhus somKlass 3:
förhållanden.fastighetsrättsligabeträffandeklass 3

rekommendationlämnat attRSVharsmåhusenvärderingenFör enav
förhållandenfastighetsrättsligavärdefaktomkombinationerolikavid av

småhusetförriktvärdetnedräkningvärdeordningvärdefaktomoch aven
tabell.följandeenligtskebör

VärdeordningFastighetsrättsliga
Förhållanden

OvrigasmåhusetvärdefullasteKlass
2klass1klass

0,51,0l
0,51,02
0,50 53 1

punkt 16.1989:16RSV Dt

Värdeordning9.2.5

värdehänseende inomiordningsnummerhusetsvärdeordningMed avses
FTL.3 §8 kap.tomten

Klassificering

i tvåindelatstaxering1990 årsinförvärdeordning harVärdefaktorn
RSV:klasser av

förvärderingsenheteninomsmåhusetvärdefullaMestKlass
småhus.tomtmark till

tilltomtmarkförvärderingsenhetensmåhus inomOvrigaKlass 2:
RSV:VF.23 §§ kap.småhusen 3

detrekommendationerenligt RSV:s mestsåledeshänförsTill klass l
Sedantomtmark.förvärderingsenhetrespektivepåsmåhusetvärdefulla

småhusför varjeklassindelatsstandardochålderstorlek,värdefaktorerna
led-medtagits framriktvärdenochtomtmarkvärderingsenhet förpå en

värderings-småhus påvilketkantabeller, avgörasSNochning SV-av
värdefullast.tomtmarken ärförenheten som

värdefaktomochvärdeordningvärdefaktomkombinationerolikaFör av
nedräkningrekommenderatRSVförhållanden har attfastighetsrättsliga

småhusenhet,förriktvärdetsker ovan.seav
frånutgårvärdeordninghusensklassificeringBestämmelserna avom

hand ochitomtmark ägaresvärderingsenhetens ärpåhusen sammaatt
skulleundantagsvissmåhusenOmtaxeringsenhet.isåledes ingår samma
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tillhöra olika uppstårägare viss tveksamhet det inte tillhörhus,om som
markens frågaägare, i värdeordningen skall klassificeras detom som om
tillhörde honom. Reglerna i 7 kap. 5 § kan intrycket så skallattge vara
fallet. Frågan klassificeringrätt dock rättsligeninteom synes vara
prövad.

9.3 Standard

9.3.1 Allmänt

deI olika schabloniserade värderingsmodellema för småhusen före-som
kommit har standarden utgjort värdefaktor.en

Vid 1970 års allmänna fastighetstaxering den utförligt reglerad ivar
anvisningar från Riksskattenämnden. Nio standardklasser fanns.m.m.

Vid 1975 års allmänna fastighetstaxering reglerades inverkan värde-av
faktorn standard i RSV:s Handledning. anfördesl den bl.a. standard-att
klassen bestämdes främst med hänsyn till husets utrustning och biutrym-
messtandard. Klasserna, alltjämt nio till antalet, hade utformatssom var
något olika för permanenthus fritidshus.och Standardklasser bestämdes
så visst antal för varje utrustningsdetalj,poängatt ett varefter allagavs
poäng summerades. Varje standardklass motsvarades vissa poängsum-av
mor.

Som beaktades sådananämnts varmbonadeäven inteutrymmen som an-
vänds till bostadsändamål utgjorde komplement till byggna-ettmen som
den i funktionellt avseende. Sådant varmbonat biutrymme kunde utgöras

bastu, förråd och hobbyrum. Det därvidt.ex. be-av pannrum, var utan
tydelse dessa självafanns i huset eller i byggnad.utrymmenom en annan
Förekomsten biutrymmesytavarmbonad påverkade normalt standard-av
klassen med standardklassiñceringenklass. beaktadesVid ävenen om
Swimmingpool belägen farms.inomhus Standardpoängenberäknades nor-
malt med ledning swimmingpoolens tekniska Saknadesnuvärde.av upp-
gifter för bestämmande standandklass, kunde åldersklassen tillav vara
viss ledning vid standardklassiñceringen.

Standardklassen bestämdes således främst med småhusetshänsyn till
utrustning och biutrymmesstandard. Vanligen kunde standardklassema
bestämmas med ledning uppgifterna i fastighetsdeklarationen.av

förslagetI till reglering i FTL standardfaktorn anförde fastig-av
hetstaxeringskommittén SOU 1979:32 548-549:s.

Vad i standardhänseende främst påverkar byggnadens värdesom
byggnadsmaterialetär och husets utrustning i olika avseenden, såsom

värme, Sanitär utrustning, Köksutrustning Någon entydig metodm.m.
dessamäta standardförhållandensatt inverkan tordevärdet dock

inte finnas bedömningen får grundasutan allmänna över-mer
väganden rörande prisbildning i detta avseende. Standardfaktom får

sammanvägning olika faktorer, lämpligen i formanges som en av av
poängsystem.ett

4 14-0658
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vissastandardklassificeringenvålladetaxeringårs pro-Vid 1975
föralltför oklaraansågsdefinitionerdelbl.a.blem varaattgenom en

ibegrepphållnai allmäntMer stan-vägledning.riktignågonatt ge
därför enligtvinterbonad bördålig, ädel,såsomdardbeskrivningen,

fortsättningen.undvikas imeningkommitténs
såsmåhusnybyggt görasförbörstandardklasseri ettIndelningen

klasser.femminstomfattardenatt

och detförslagkommittens antogsbiträddeDepartementschefen av
SFS1979:17,SkU201,och128197980:40prop.riksdagen s.

1979:1152.
fick det§ FTLkap. 3standard i 8vårdefaktom ovanBestämmelsen om

fastighetstaxeringskommitténutformningoch deninnehålletnämnda som
medregeln bestämmasenligtskallStandaniklassificeringenföreslagit.

i dennaRegelnutrustning. ärbyggnadsmaterial ochsmåhusetstillhänsyn
åtskilligt.diskuteratsharoförändraddel men

avseendetaxeringårs1981införanvisningarochföreskrifterRSV:s
poängskalafrånutgickklassiñceringensåutformadesstandarden enatt
fastighets-allmännaårsoch 19751970vidslagprincipi somsammaav

frånavseendenbetydelsefullatvåsig iskildereglerårs1981taxeringar.
års1981enligtdetfannsförstadetFöråren.tidigaredeförreglerna

denkorrektion poängsum-någonmöjlighet göranågoninte att avregler
regleri RSV:sstelhetDennapoänglistan.enligtframtogsma som

skillnad iS:1. En1983JObl.a.frånkritikåskillig annanföranledde
taxeringarårs19751970 ochvidgälltdem1981reglerRSV:s mot som

kompletterade medreglerårs1981inte ende varatt mensenarevar
typisktstandardklassema, sett,olikai dehusenhurbeskrivningverbal av

därefterochpoänglistanenligtprimärtSmåhuset poängsattessåg ut.
kontrolleraförbeskrivningenverbala attdenavstämninggjordes moten

vidsmåhusetförstandardklassgodtagbartillleddeklassificeringen enatt
standard-denvidbundenTaxeringendetta.helhetsbedömning varaven

kundeförhållandenförJustering säregnapoänglistan.följdeklass avsom
byggnadensUnderhållssituationen,anvisning.RSV:senligtgöras
omständig-inteutgjordebyggnadsstilenutförandeochkonstruktion samt
varit falletsåHadestandard.småhusetstillhänförligaheter varsom

eftersomske,kunnatinteförhållandeförjustering säregetskulle en
beaktatsinteförhållanden genom enkanendastjustering somavse

värdefaktor.riktvärdegrundande
fas-Rullandebetänkandetanförde iFastighetstaxeringskommittén

uppfattningsin254sid.1984:37 omSOUtighetstaxering somm.m.
följande:standardklassiñceringen

allmäntförststandardklassificeringeni frågavillKommittén om
siggrundastandardklass kanBestämningen an-följande.anföra av

utrustningkostnadsuppskattningellerindiciebevisning avtingen enen
vägenDennödvändighyggnadsdetaljer stomme. senareutöveroch en

Dennyproducerade hus.heltförmöjligenorealistisk utomsynes fastig-allmännadeunder senasteanvänts treförsta vägen, som
ställsfrågordeberoende avserär att somhetstaxeringarna, av
byggnadensbedömningförrelevanta avförhållanden är ensom
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standard. bakgrundenMot den kan ifrågasättas frågorde somom
används vid AFT 81 i vissa delar lämpliga. Beträffande lämpligvar
metodik beakta standarden i småhus kommittén emeller-att ett anser
tid taxeringen fortsättningsvis bör utgå indiciebevis-även frånatt en
ning.

frågaI standardfrågoma i deklarationsblankettenom anser
kommittén med hänsyn till de dåliga erfarenheter erhållitsatt som-

frågorna takmaterial, golvmaterial, köksinredning,sanitet,om-
badrumsinredning, tvättutrustning, spis utgåoch bastu böröppen
eller omarbetas. Genom på olikade frågorna redovisatsatt svaren

för sig finns möjligheter statistisk bearbetning utrönaattvar genom
vilka frågor visar det bästa sambandet med köpeskil-erlagdasom
lingar. Enligt kommitténs mening bör sådan utvärdering sken .---

Det väsentliga felet med standardklassiñceringen vid AFT 81 synes
dock ha varit antalet fick bestämmandetpoängatt ensamt styra av
standardklass. Klassificeringen bör i stället ske bakgrundmot av en
verbal beskrivning standarden på skedde vid 1975 årssättav som
allmänna fastighetstaxering. Poängsättningen bör finnas kvar men
endast ha vägledande betydelse. Om således vidLex.man en
besiktning finner poängsättningen visserligen riktig denäratt attmen
inte leder till korrekt standardklass för byggnaden, bör det inteen
finnas något hinder frångå poängsättningen vid klassificeringen.att

Med hänsyn till svårigheten beskriva olikaverbalt standard-att
klasser, det värdefaktom iinte lämpligt indela flera klasserattsynes

vad tillämpadesän vid 81 .AFTsom

Småhustaxeringskommittén frågorbehandlade ingående standard-om
klassificeringen Ds Fi 1987:8 114-139. Kommittén sammanfattades.
sina slutsatser och förslag enligt följande:

poänglistaStandardbedömningen skall utgå från med frågoren av
kompletteraslämpligtfmnsfrmrs inte. så listanDär är medtypen

frågor ålder. Listanutrustning eller inredningens skallom vara
indelad eftersträvai avsnitt. Självfallet bör undvika frågorattman

kan väcka anstöt skedde vidsätt AFT 81.som
Det får uteslutet frågorna precist ochkan formulerasattanses

fullständigt det undanröjer risken vissafor felvärderingatt av
byggnader. Poänglistan bör därför kompletteras möjlighet förmed en
fastighetsägaren påtala omständigheter meningenligtatt hanssom
motiverar standardklassiñceringen från vadsker med avvikelseratt

följer poänglistan.som av
Kommittén har förkastar tanken detverbal beskrivning aven

slag användes på 70-talet därför beskrivadet svårtärattsom att en
byggnads standardnivå med ord alla ochtolkar sättsammasom
därför helt olika kombinationer material kanoch utrustningatt av ge

standardpoäng. Den verbala beskrivningen därför bliskullesamma
antingen ofullständig eller mycket omfattande.

Emellertid måste avvikelse från den standardklassificeringen som
följer utgå från föreställningar delspoängen vad är rättav somom

förstandard varje klass, dels inom klass, dvs.varjesvängrummetom
hur avvikelser skall erfordras för ändring. RSV måstestora som
därför anvisningar, utbildning och information för attgenom svara
dessa föreställningar blir rimliga och enhetliga.
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åtminstone 10-spridningenområde bör i genomsnittInom ett vara
Vid sidanunderstiga 15.Antalet klasser kan knappast15 poäng. av

eventuellt kunnaförhållandenområdena bör vissade föreslagna
högandra biutrymmensärskilt, ochgraderas t.ex. avsom garage

itét.
poängsättningoch denutformningen de frågorDen närmare somav

värderings-samarbete medskall ringa in standarden måste ske i nära
utfärdasresulterar i börarbeteexpertis. anvisningar dettaDe avsom

medkommittén änRSV. inte ändamålsenligtDet är annatatt an--
Kommitténvårdefaktom.givande principer mätasättet attstyrav -

låtit utforma skissprincipernahar under arbetet medemellertid en
hänsyn tillutformas medfrågelista skulle kunnavisar hursom en

angivna principer.ovan

följdesbeträffande standardenSmåhustaxeringskommitténs förslag
års taxering.regler inför 1990l98788:164 medväsentligen i nyaprop.

Även småhusets standardpropositionenskulle enligti fortsättningen
såskulle omarbetasfrågelistafrågelista tidigarebedömas utifrån menen

energi-exteriör, interiör,i fem huvudområdengjordesindelningenatt
jämförelsehuvudområde skullesanitet. varjehushållning, kök och För

skulle möjlighetFastighetsägarenmed normal standard.kunna göras ges
i frågelistan. Denomständigheter inte beaktas poängpåtalaatt somsom

antalet intefrågelistan skulle kunna frångåserhölls poäng gavomgenom
Åldern skullesmåhusets utrustningbild standarden.rättvisande aven

standardbedömningen.beaktas vid
småhus skulle ökasför nybyggtantalet standardklasserFörslaget ettatt

SFSriksdagen SkU 1988:41;från till minst 15 godtogsminst fem av
1988:544.

före-taxeringsenhetstyper har i 19 kap 8 § FTLLiksom för övriga
vissaför småhusenheter lämnaskrivits skyldighet ägare attavom

fastighetstaxering.förberedelserna för allmänuppgifter under en
standardfrågoma på lämpligt ochkunna utforma deFör sättettatt nya

standardpoäng åsattsför vid provvärderingen kunna denöversättaatt som
genomfördetill standardpoäng enligt detvid AFT 81 systemetnya

bestämmelse förtidaskattemyndigheterna med stöd nyssnämnda enav
LMVbeträffande småhus sålts 1987.standarduppgiftsinsamling som

sammanfattade och illustreradeinkomna materialet ochbearbetade det
bearbetningen enligt ñljande:resultatet av

värdefaktor iEftersom det standandpoäng utgörär summa som
samlade utfallet intressant studera.värderingsmodellen detär mest att

för olika kategorierna avspeglar väl hurSpridningen och fördelningen de
förväntas variera med hänsyn till småhusensmarknadsvärdena kan

permanenthus har entydigt hög totalsumma ändåstandard. Nyare en men
för differentiera värdena. äldretillräcklig spridning Deatt perma-

spridning med någotnenthusen har tyngdpunktenväntat störreensom
för fritidshuslägre de småhusen. Summa standardpoäng liggerän nyare

nivå permanenthusen.konsekvent på lägre änen
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9.3.2 Gällande rätt

ochbyggnadsmaterialhänsynStandarden bestäms med till småhusets
utrustning 8 kap. 3 § FTL.

Klassifcering

till FTF-standard indelas enligt kap och bilaga lVändcfaktom l 7 § FTF
i följande klasser avseende standardpoäng:SV-tabel och SN-tabell -

i klassSV-taballen: 0-2 utgör en
omfattar3-26:varje klass 1 poäng

omfattar två27-40zvarje klass poäng
omfattar41-68:varje klass 4 poäng

33-36 och 37-.21-24, 25-28,i SN-tahellen: 0-12, 13-20.

enligt 8 kap.standardklassiñceringen 3 § FTLförGmndäggande är
Enligti småhus. uttalandenoch utrustningenbyggnadsmaterialet ett av

skall36 därvid198788:l64 bl.a. ålderndepartementschefen i s.prop.
standardbedömningen. harbeaktas vid RSVutrustningen i småhuset

följande rekommendationföljande och lämnati uttalatdetta sammanhang
Fastighetstaxering 2:45:Handbok för s.

småhusioch utrustningen avgör hurByggnadsmaterialet ett stan-
ske.dardklassiñceringen skall

tillbl.a.bör hänsyn upprustningVid standardklassiñcering tas om
utrustningen.materialet ochskett i fråga om

standardbedörnningen bytevid material,Med upprustning avavses
underhållsåtgärder standard-inredning ärutrustning och samt som

påtagligt slandardhöjandeupprustninghöjande. sådanBara som
beaktas RSV Dt 1989:16bör 5.3.p

Standardklassificeringen sker rekommen-i övrigt enligt de föreskrifter,
finnsdationer RSV meddelat inför 1990 års taxering och somm.m.

förintagna iHandbok Fastighetstaxering. De olika är:momenten

beräkning standardpoäng enligt standardpoängberälmingtabell förav
samt

2. eventuell jämkning den framräknade poängen.av

för förhållanden beträffandeJustering kan inte kommma i frågasäregna
sådana omständigheter skall beaktas standardklassiñceringen.som genom
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Standardpoängberäkningen

har RSVstandardpoängberäkningenförreglernagrundläggandeDe
förgrunderna18 §§§ RSV:VF. l18 och 19i 3 kap.lämnat anges

skall åsättas.och i 19 § denpoängsättningen poäng som
förstandardpoängantaletstandardVändefaktom genomanges

poängberäkningskall liggaför standardpoängensmåhuseLTill grund en
småhusets byggnads-avseendehuvudområdenfemför och ettvart av

energihushållning,exteriör,Huvudområdenautrustning.och ärmaterial
huvudområdeförtotalaövrig interiör. Den poängensanitet ochkök, ett

respektive huvud-inomområdet. Delsummanförbetecknas delsumman
standardpoäng före-antalsummering detområde bestäms somavgenom

för bygg-bilaga 3 till RSV:VFRSV:VF och18 och 19skrivs i 3 kap.
ledning förhuvudområde. Tillvarjeutrustning inomnadsmaterial och

lämnatsErsta hand deligger istandardpoängberäkningen svar somav
sammanlagda del-deklarationen. Destandardfrågor imotsvarandepå

intestandardpoäng,småhusetshuvudområdenaför utgör omsummoma
RSV:VF i3 kap. 20 §kan enligtDelsummomaföljer 20annat av

vissa fall jämkas.
krävsstandardbestämningenutrustningsdetalj skall påverkaFör att en

hyresgästUtrustning tillhörbyggnaden.tillbehör tillden utgöratt som en
byggnadsdelar tillförtsellerbyggnadstillbehör. Utrustninginteutgör som

in-tillbehör deblir däremotandra familjemedlemmarellerägaren omav
plats kanstadigvarande användseller sägasfogats i småhuset varasom

utrustningen i fråga.avsedd för
ivad töreskrivitsFastighetstaxering återfinnsHandbok förI som

huvudområ-på de olikastandardpoängberäkningen uppdelatförtabellen
ipoängberäkningenrekommendationer angåendeoch meddena an-m.m.

huvudområde.föreskrifterna avseende varjeslutning till
åsättas för befintligtskallförutsättning för standardpoängEn att

ieller utrustningenmaterialet ärmaterial eller utrustning bör attvara
förfallet, kostnadernaeller, så intefunktionsdugligt skick är attattom

anskaffnings-inte överstigermaterialet eller utrustningenåterställa
kostnaden.

poängberäk-beaktas vidstandardhöjande underhållsåtgärderDe som
underhållsstatus ochsmåhusets åldersrelaterade allmännaningen avser

huvudområdena under rubriker-vid de olikai bilaga 3 till RSV:VFanges
Åtgärder vid påtagligt eftersattombyggnadsstandard.underhålls- ochna

underhålls-andra onormalareparationsbehov ellerunderhåll och akut
justeringstandardklassiñceringeninte vidkostnader beaktas utan genom

för förhållanden.säregna



SOU 1994:62 Värdefalaorer 103

9.3.3 Jämkning

Om den framräknade standardpoângsumman inte rättvisande bildger en
i det enskilda fallet bör enligt departementschefen 18788:164prop.

36 jämkning göras poängsumman.s. av
Sedan delsummoma ñr de olika huvudområdena beräknats kan varje

delsumma för sig jämkas, byggnadsmaterial och utrustning finnsom men
mycketär hög eller låg standard. Jämkning kan också ske,av annatom

byggnadsmaterial eller utrustning än i den nämndaannan som anges ovan
bilagan mycket hög ellerär mycket låg standard och förav poängsumman
huvudområdet därför uppenbarligen felaktig bild den faktiskager en av
standarden. Jämkning delsumma får inte medföra antaletav en att stan-
dardpoäng överstiger det maximala antalet standardpoäng kansom er-
hållas för huvudområdet. hellerInte får jämkningen medföra standard-att

förpoängen huvudområdet blir lägre 0.än
Jämkning andra skäl deän i 3 kap. 20 § RSV:VF kanangettsav som

inte göras, inte då den slutliga framstårt.ex. poångsumman särskiltsom
hög eller låg vid jämförelse med normala delsummor.en

Skilda tillämpas ipoäng sammanställningen för permanenthus och för
fritidshus. Med permanenthus därvid småhus i huvudsak kanavses som
användas åretmntbostad huset inte uppenbart inrättatär m: fri-som om
tidsboende. Med fritidshus småhus i huvudsak skall användasavses som

fritidsbostad, det inte uppenbart inrättat förär åretruntboende.som om
Förhållanden föranledakan jämkning kan inte samtidigt medförasom

justering för förhållanden. Generelltsäregna jämkningsanledning-ärsett
hänförliga till kvalitén, utförandet och åldern i frågaarna standard-om

höjande åtgärder i bilaga till3 RSV:VF underangetts rubrikernasom
underhålls- och ombyggnadsstandard, ombyggnad och utbytet.ex. ut-av
rustning.

detI nuvarande har jämkningen visat sig brasystemet komple-ettvara
vid standardberäkningen. ñrI och sig har det dockment rört sig ettom

tämligen begränsat antal fall.

9.4 Justering för förhållandensäregna

Föreligger värdefaktorer, inte särskilt har beaktats riktvärdetsvidsom
bestämmande påtagligtoch inverkar på marknadsvärdet, skallsom ett
med ledning riktvärden bestämt värde justeras. Detta juste-benämnsav
ring för förhållandensäregna 7 kap. 5 § FTL.

Justeringens storlek skall %75 den skillnad i marknads-motsvara av
värde taxeringsenheten skulle ha med förhållandensäregna och värdet

förhållanden.säregna Påtaglig inverkanutan marknadsvärdet skall, i
fråga småhusenhet, föreligga förhållandennär föran-säregnaom anses
leder det med ledning riktvärden bestämdaatt värdet höjs eller sänksav
med minst 50 000 kronor 7 kap. 5 § FTL.
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förhållande till utgångs-vadVid bedömningen är säreget tasettsomav
värdeområde taxerings-inom detvad normaltpunkt antingen är somsom

förut-anteckning riktvärdekartanvad enligtenheten tillhör eller som
värderings-bör ske denbestämmande. Justeringenvid riktvärdetssatts

härledas. det fallkan Ijusteringsanledningenenhet till vilken närmast
juste-taxeringsenheten helhet börhänförs tilljusteringsanledningen som

värdefullaste värderingsenheten.ringen på dengöras
för-justering förkanjämkningsanledningarna säregnatillI motsats

föranledasgäller småhusethållanden då det t.ex.:av

behovför läckande tak,reparationsbehovOmedelbart t.ex. av om-
åtgärdernödvändiga åtgärder såsomeller andraledningarläggning av

och mögel.för radont.ex.
underhåll.Påtagligt eftersatt

för slottunderhållskostnader,framtida drift- ochonormalt t.ex.stora
kulturbyggnader.och andra

jämkning. Avbetydligt vanligareförhållandeJustering för änärsäreget
framgår vidFi 1987:8betänkande Dssmåhustaxeringskommitténs att

mögel- och fuktskador och lik-radonstrålning,beaktades högAFT 81
förhållanden. Såvittjustering förnande s.k. byggnadsfel säregnagenom

och mögelskador, radonför buller, fukt-justeringgäller 90 gjordesAFT
% småhusbe-respektive 1,020,23, 1,18i 0,39,ospecifieratsamt av

ståndet.

överväganden och förslag9.5

9.5.1 Allmänt

lämplig värderingsmodellvid utformningen ärutgångspunktEn attav en
för dess utformning.ochförståelsedet skall vinna acceptansatt

värderings-förändringargjordessmåhustaxeringen 1990Inför stora av
Småhustaxeringskommitténsbakgrundmodellema. skeddeDetta mot av

konstateradesutvärderingen AFT 90VidFi 1987:8.betänkande Ds av
problemtillfredsställande. Ettfungeratvärderingsmodellen i stort settatt

äldreombyggnadervärdetfångalyckadesdock den inteatt avupp avvar
indikator-problem utgjordesutsträckning. Etti tillräcklighus annat av

kritiserades det förhållan-Bl.a.standard.värdefaktomavseendesystemet
värde-medfördeutrustningsdetaljervissafördet standardpoängen enatt

harenskilda detaljen. Detför denkostnadenhöjning större änvarsom
försvårt få gehörvarit mycketårens loppgenomgående undersåledes att

utrustningsdetaljenförsjälva kostnadenintedet förhållandet det äratt
detaljen i sigställetavgörande idet ärintresseär attattutansom av

värdepåverkan.standard med dessindikerar vissen
frågor1993 kringdenförstudie 11direktiven för denI ommars

96 utförtsvid AFTfastighetstaxeringregisterbaserad gemensamt avsom
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småhustaxeringvärderingsmodellen förCFDLMV ochRSV, attanges
schablonise-förblimodellhittai syftebör utan attöver att som,enses
stabilaförhållandevis övervärdefaktorer ärinnehållerrad, endast som

uppdateramöjliganormalfalletdessutom ibörFaktorema atttiden. vara
värderingstekniskahuruvida denstuderasbördeklaration. Det ävenutan

förenklad värde-övergång tilleventuellkvalitén påverkas en merav en
ringsmodell.

innebärandevärderingsmodelleni attförändring görsVarje nyasom
gällandedetsker frånavvikelserellerefterfrågasdetaljer att annars

Ändringar därförbör görasavseenden.i andramedför ändringarsystemet
förutsättningardet finnasVidare skalldärför.skäl talarstarkaendast om
fastighetstaxe-kommande allmännavidregisteruppgiftemaanvändaatt

värdepåverkandesådanaskall således utgörasUppgifternaringar. av
kommandevidanvändamöjligaochtidenstabila attfaktorer överärsom

fastighetstaxeringar.
be-värdefaktorersamtligaförklassindelningsdatafinnsI FTR som

förtill gnmdläggasdirektoch kanlagrade90stämdes vid AFT nyen
vid SFT.uppdateratsdettaharskettförändringartaxering. Har större

småhus kan denna,tilltomtmarkförvärderingsmodellenBeträffande
oförändradbehållastaxering,registerbaseradavseendemedenbart en

anled-förenklingsskäl finnaskan detmed AFT 90. Däremotjämfört av
i förberedelse-tomtmarkförvärdetbestämningenförändraning att av

12.2.avsnitttill iåterkommervilket viarbetet,

standardVärdefaktorerna9.5.2 utom

Värdefaktorematvåidelaskanför småhusVärdefaktorema grupper.upp
värdeordningochförhållanden ärfastighetsrättsligastorlek, ålder, en

tiden.stabila Nuvarandeförhållandevis övervärdefaktorer ärsomgrupp
lämpliga fördärför ävenvärdefaktorer ärdefinitioner dessa enav

liggakanochi FTRfinns lagradetaxering. Uppgifternaregisterbaserad
fallexempeltaxeringsvärde. Somberäkningenförtill gnmd ett nyttav

jämkningsådana därkomma erfordras kankan nämnasdär deklaration att
hörTill andraförhållanden skett.mrjusteringeller säregna gruppen

svårfångad karaktär.standarden, är av mersom
kontrollfrågorvissainför 90 ställdesdeklarationen AFTVid även som

rörde byggna-uppgiftersjälva värdeberälcningen. Dessapåverkadeinte
tillbyggnadskostnad.husform, antal lägenhetermarken,dens samtyta

gransknings-rimlighetskontroller ochvissaanvändes vidUppgifterna som
dessatordetaxeringregisterbaseradmedVidupplysning. upp-ett system

utgå.gifter kunna
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9.5.3 Värdefaktom standard

Värdefaktom standard är komplicerad värdefaktor de övriga,änen mer
varför det svårare finnaär helt tillfredsställande lösning för denna.att en

I FTR finns endast standardpoäng för och de femvart ettsumma av
huvudområdena exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig
interiör lagrade. Svaren på de enskilda standardfrågoma lagrades dock

i samband med registreringen svarsalternativen.separat Detta gällerav
för flertalet småhusenheter.

Vid AFT 90 kunde småhus totalt 68 standardpoäng. Nio frågorett
Övrigaberörde underhålls- och ombyggnadsstandard. frågor behandlade

småhusets byggnadsmaterial och utrustning. deI S-tabeller användessom
grupperades standardpoängen i klasser och två i normalin-poängettom
tervallet för SV-tabellen. För SN-tabellen standardpoången grupperadvar
i klasser fyra poäng.

Vid AFT 90 riktades kritik vissa standardfrågor för högmot att gav
i relation tillpoäng kostnaden för installera utrustningen. Exempelatt

härpå frågan huruvida diskmaskinär fanns installerad eller inte. Frågan
standardpoäng. Värdeinverkan för standardpoäng itregav en var genom-

snitt %2 byggnadsvärdet.av
För kunna genomföra registerbaserad taxering krävs denatt att stan-en

dard finns registrerad kan användas grund för värdeberäkningensom som
vid AFT 96. bakgrundMot den kritik riktades klassificering-motav som

värdefaktorn standard och det faktum endast huvudområdenasen attav
finns lagrade ipoäng FTR, kan olika metoder tillämpas vid register-en

baserad taxering. Emellertid finns möjlighet använda de uppgifteratt
rörande enskilda standardfrågor finns lagrade Används dessaseparat.som
uppgifter de enskilda standardfrågorna ökar möjligheten korrigeraom att
enskilda standardfrågor minska antalet fastighetsägare kanutan att som
erhålla förslag till taxering.

slutetI detta kapitel redovisar vi några synpunkter på standardensav
utformning. Iden där lämnade redogörelsen finns vissa uppgifter hurom
vanligt förekommande standardändringar är.

Olika värderingsaltemativ

I den tidigare nämnda förstudien redovisas alternativa värderings-tre
modeller för med utgångspunkt från de uppgifter samlades in vidatt som
AFT 90 lägga grunden för registerbaserad taxering småhus 1996.en av
Alternativen innebär värdefaktorn standard hanteras något olikaatt
sätt.

Huvudtanken i värderingsaltenzativ I värderingsmodellenär vidatt
AFT 90 i princip behålls oförändrad. Tabellverket i avsiktöver attses
förbättra värderingen äldre ombyggda hus. Uppgifter rörandeav svaren
på de enskilda standardfrågorna låses in i FTR. Kontroll sker dessaatt
uppgifter stämmer med lagradeöverens delsummor från beslutsenaste
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iästighetstaxering. Förändringar enskilda standardfrågor ochom poängav
kan därefter ñr förbättragöras indikatorsystemet. på samtligaatt Svaren
standardfrågor förtrycks sedan blanketten tillskickas fastig-utsom
hetsågama.

Värderingsaltemativ II innebär inte några grundläggande förändringar
i värderingsmodellen däremot ökad schablonisering. Värdefaktornmen en
standard klassindelas i avsikt få toleransstörre i Värde-att systemet.en
inverkan mellan två standardklasser får därvid inte dengöras större än

i dagensär mellan klasserna för standard.system kanDetta uppnås
värdeinverkan flyttas över tillatt värdefaktorema storlek ochgenom

ålder. Den undervärdering har skett äldre ombyggda hus åtgärdassom av
värderelationema i tabellverketatt över.genom ses

Värderingsaltenzativ III innebär kraftiga förändringar och schablonise-
ringar i värderingsmodellen. Standardklassificeringen knyts till värdeåret
och antalet klasser begränsas Standardklassiñceringenavsevärt. skall i
princip stabil tiden.över Ett småhus det inte händer något medvara som
följer sin åldersklass. Upplevelsen standarden bestäms utifrånattav ett

Åindikatorsystem skulle med detta alternativ minska. andra sidan får
enligt detta alternativ värdefaktom ålder betydelse.större Datafångst-
behov för befintlig bebyggelse uppstår endast i samband med ombyggnad.
Slutligen bryts ombyggnadsfrågoma till särskild värdefaktor.ut en

l ambitionen finna enkelt också stabiltatt ärett tidensystem översom
har vi funnit alternativ lll intressant rationaliseringssynpunkt. Vivara ur
har därför i vårt arbete inriktat på försöka närmare studeraattoss ut-
formningen och effekterna detta alternativ, och därefter har vi jämförtav
detta alternativ med alternativ

Värderingsalternativen beskrivs i det följande.noggrannare

Närmare beskrivning alternativ IIIav

I stället för registrering delsummor för standard standardklassskallav
och ombyggnadsklass registreras. Standardklassiñceringen knyts till
värdeåret. Den skall i princip stabil tiden.över Ett småhus detvara som
inte händer något följermed sin åldersklass.

Klassiñceringen genomförs i möjligastörsta utsträckning med hjälp av
uppgifterna från AFT 90. Ca %75 småhusbeståndet AFT 96 kanvidav
uppdateras med hjälp standarduppgiftema från andraAFT 90. I handav
kan de enskilda standardfrågorna frånsvaren AFT läsas in90 och
användas för transforrnationen.

Den del standardfrågoma ombyggnadsfrågorutgörs brytsav som ut.av
En indelning i ombyggnadsklasser utifrångörs ombyggnadsfrågoma i
AFT 90-materialet. Ombyggnadsklassen underordnas standardklassen.
Vid kommande taxeringar behöver registrering standardklass ellerav
ombyggnadsklass endast ske för nybyggda eller förändrade fastigheter.

Ett förslag till värde och de värdefaktorer förslaget grundas börsom
således kunna förtryckas för flertalet småhusenheter. Vid 96AFT skulle
dock uppgifter behöva för de fastigheter för vilka det inte går
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erhålla standardklasstillhörighet med hjälp transformationatt enen av
från 90-materialet eller där uppgifterna från 90 felaktiga.AFT AFT är

tvåStandardfrågorna vid AFT 90 skulle delas i nämligenupp grupper,
standardfrågor och ombyggnadsfrågor. indelning i standard-En görs
klasser Beräkningar härvid gjorts varjeåldersklass. har med ålders-per
klass indelad i fem respektive sju standardklasser. Varje åldersanknuten
standardklass delas sedan in i ombyggnadsklasser. För hus krävs inganya
ombyggnadsklasser. äldre hus indelning efter antaletFör görs en om-
byggnadspoäng vid AFT 90.

bilaga redovisar vi hur detta alternativ skulle utformasI 5 inärmare
omtabellerfråga m.m.

Effekter alternativ IIIav

Bland fördelarna med det redovisade standardklassen låsesärsystemet att
och det tiden. fastighetsägarenblir stabilt För kan det förändradeöver
indikatorsystemet lättare tidigare Dettaänaccepteraatt system.vara
innebär nämligen mindre betydelse kommer tillmätas varje enskildatt att

Förskjutningenstandarddetalj. klasser i stället beskrivningmot ger en av
fastighetens allmänna standardnivå. Betydelsen fler eller andra stan-av
darddetaljer skjuts därmed något i bakgrunden. Så länge håller sigman
i klass minskas behovet uppgiftslämnande. I riktningmotsattsamma av
verkar naturligtvis den effekt uppstår då enstaka standarddetaljsom en
för byggnaden i högre klass.upp en

För skatteförvaltningen innebär i första hand registrerings-systemet att
volymen blir förhållandevis liten och lagringsvolymen begränsas.att
Datafångstbehov uppkommer endast till följd ombyggnad.av

LMV har gjort antal statistiska bearbetningar det materialett stort av
finns lagrat. Några slutsatser kan dras dessa följande.ärsom som av

Transformeringsproblem uppstår i grunden. Detnär gör systemetman om
svårt fånga in deär värdepåverkande faktorerna med begränsatatt ett

antal standardklasser. Beräkningar har utförts med sju standardklasser,
nämligen mycket låg, låg, något under normal, normal, något över
normal, hög och mycket hög. Till varje standardklass har knutits 1-3
ombyggnadsklasser. Antalet förgrundstandardpoäng respektive standard-
klass varierar med storleken.

Klassindelning standarden medför vissa nackdelar. Antalet standard-av
klasser begränsas jämfört med tidigare och gränseffektema vid övergång
från standardklass till riskerar bli Effekternastörre.atten en annan av

något schabloniserad standard kan dock mildras finareen mer genom en
värdeområdesindelning. Härtill kommer del standardbedömningaratt en
kan fångas in värdefaktorn ålder får ökad betydelse. före-Detattgenom
ligger nämligen erfarenhetsmässigt tydligt samband mellan bygg-ett en
nads ålder och dess standard.

lägstaDen standardklassen omfattar litet intervall med få standard-ett
m2för de minsta byggnaderna. byggnaderpoäng För 40större än är

intervallet förhållandevis Beräkningarna visar det föreliggerstort. att en
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lågmedbyggnader iövertaxering extremtför störrerisk gruppenav
90AFTvidfannstill standardpoängbara antaletstandard. Ser caman

standaidpoäng% småhusbeståndet med10fastigheter eller300 000 enav
emellertidkanosäkra.i delar dock NudessaBeräkningarna ärunder 13.

klass-klasser,antalhjälpvägledande. Meddetta inte ensamt avvara
fastigheterkan antaleti tabellernavärderelationernaochbreddning som

husStoranedbringas högst avsevärt.övertaxeradebliriskeraskulle att
juste-nivåskulle kunna erhålla rättstandardpoängfåmed genomextremt
följerbortfallockså detTill bilden hörförhållanden.förring säregna som
värdetillnårbyggnader inteskall sketaxering inte ettuppatt somavav

uppskattades ibyggnaderAntalet sådanakronor.50 000på prop.
modellenmedförexklusiva fastigheter110 000. För122 till199293: ca

undervärdering.förriskstället vissi
utifrånfaställshusstandard förockså ettinnebärModellen att nya

uppgiftsinsamlingenTankenantal frågor. är ettbegränsat attmera
Förslagetbygglovhanteringen.tillkopplasskall kunnadirekt sättmera

nybyggda hus kanstandard förfastställainföra sätt attnyttettattom
standard-tillövergångmedmodellenoberoendeinförasdock nyaomav

eller inte.genomförsmaterialetbefintligaför detklasser
blir följden,husstandardfrågor förändradedet gällerNär omnya

behandlas i bygglov-sådana frågorstandardfrågorna kan utgöras somav
blir kvalitén deVidaredatafångst.billigareochenklarehanteringen,

standarden bättre. Sam-bestämmagrund förtillliggeruppgifter attsom
såsom vissabegränsningar,Vissaschabloniseringen. t.ex. atttidigt ökar

går finnsmaterial inte fånga,exklusivaföljdstandardskillnader till attav
byggnadstekniska innovationer.tillSlutligen kan hänsyndock. tas

IalternativbeskrivningNärmare av

enligt AFT 90-modellen.värdefaktoremadefinierasalternativMed detta
delområden och möjlighetenstandard iindelningeninnebärDetta att av

för-Vissadeloniråde bör finnas kvar.jämkningtill poängsumman perav
övervägas.beträffande dockförenklingar standard kanbättringar och

9.5.4.förändringar redovisas i avsnitttill sådanaFörslag närmare
dock iskerskall i och för sig deklareras. FörtryckningVarje fråga

rörandeutsträckning med ledning det underlagmöjligastörsta svarenav
Svarenlagrade.standardfrågorna finnsenskildapå die separatsom
i registret.jämkningar standardpoäng lagraseventuellafråga ochvarje av

dessaindet inte bli så kostsamt läsateknik behöver stan-Med attny
dardfrågor.

fårstandardfrågornade enskildalagra ettGenom att mansvaren
fårvärderingsmodellen. Manframtidaunderlag förbättre översyn av

medFTRmaskinellt uppdateramöjligheterockså betydligt bättre att
standardfrågornaenskildabyggnadsregister. Om deuppgifter från CFD:s

standard-till förändringmöjligheti FTRfortsättningsvis lagras avges
detaljeradevid framtida AFT. Genompoängsättningenfrågorna och att

skepoängberäkningändå alltidkanstandarden lagrasuppgifter nyenom
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för aktuella frågor. Fastighetsägaren kan också alltid exakt in-ges
formation underlaget för beräkningen.om

En nackdel med modellen ingaär frågor kan tillkommaatt utan attnya
samtliga berörs måste lämna in kompletterande uppgifter. Inte hellersom
kan innebörden i frågorna ändras så det alltid krävs frånatt ett nytt svar
fastighetsägaren, förutsättningarna för registerbaserad taxering skallom
bibehållas.

Det möjligtär även ändra poängsättningen för enstaka frågor inomatt
för existerande modell med utgångspunkt frånramen attgenom svaren

på de enskilda standardfrågorna justera befintliga delpoängsummor inför
AFT 96 lagra uppgifterna. Därmed försvinner dockutan möjlighetenatt

i framtiden liknandegöra justeringar.att
Ändringar beträffande poängsättning och frågeställningar inom området

standard förändrar inte värderingsresultatet i sig kan all-göra attmen
mänheten uppfattar modellen rättvisande. I övrigt innebär alter-som mera
nativ I värderingsnoggrannhet vid AFT 90. De tröskeleffek-samma som

uppkommer vid schabloniserade värderingsmodellerter undvikssom mer
helt. I sammanhanget kan infört.ex. nämnas AFT 90 enkätunder-att en

sökning gjordes angående blanketten för fastighetstaxering. Resultatet av
undersökningen kan sammanfattas enligt följande.

Det allmänna intrycket blankettenär upplevs positivt. Delfrågomaatt
relevanta och lätta besvara. Endast %12 negativa tillanses att är

blanketten i sin helhet. De delfrågor vållat problemstörst deärsom om
underhålls- och ombyggnadsstandard. Ca 10 % de svarande ansåg attav
dessa frågor behövde ändras, främst grund svårigheten huratt vetaav
och vid vilken tidpunkt fastigheten åtgärdats tidigare Andraägare.av
frågor vållat problem deär uteplatsuterum respektive kökstyp.som om
Definitionen på uteplats ansågs bristfällig eller otydlig och svarsaltemati-

avseende kökstyp ansågs för 20 % deven ansåggrova. svarat attav som
frågorna inte tillfredsställande bild husets standard, främstger en av
grund svarsalternativen föratt är vissa frågor saknas.av samt attgrova

Effekter alternativ Iav

Med alternativ I skapas underlag för förändringar i de enskilda standard-
frågorna med bibehållen möjlighet till registerbaserad taxering. Med hjälp

det maskinella förfarandet säkerställs alla frågor harav besvarats ochatt
summeringen standardpoängenatt alltid blir korrekt. Samtidigt bibe-av

hålls underlaget för SKM:s kontrollverksamhet. Genom värderings-att
modellen i princip ansluter till den användes vid AFT 90, medsom en
i oförändrad blankettutformning,stort sett kommer fastighetsägaren att
känna igen sig. Denne kan erhålla exakt information vilka uppgifterom

ligger till grund för taxeringsvärdet.som
För skatteförvaltningen innebär alternativ l förhållandevis volymstoren

registrering i de fall blanketterna kommer tillbaka med införda ändringar.
SKM:s personal kommer därför belastas med mycket registrerings-att
arbete, vid AFT 96 och under följande år. En viss ADB-utveckling krävs
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eliminerasregistrering. någon mån kanklara denna I svårigheternaför at
Även förberedelsearbetets.k. optisk läsning.utvecklingen iavgenom

förberedelsearbetetutvecklingsinsatser, underlaget förvissakrävs trots att
motsvarandeuppgiftsinsamlingoförändrat. Någonbibehållsi settston

dock inte genomföras.vid behöverden AFT 90
oförändradblirgäller noggrannheten i taxeringenAmbitionsnivån vad

modifieras förkvarstårlndikatorsystemetjämfört med AFT 90. attmen
schabloni-innebär. Någon ytterligarenackdelarreducera de systemetsom

därmed undviks tröskeleffekter.aktuell ochblir inteserirg

ställningstagande9.5.4 Vårt

gäller föreffekterolikaochVi har värderat vägt typer somavsamman
alternativen I och Ill.

för fastighetsägarenblir följdenväljsalternativvilket attOavsett som
någon deklarationsblankctt.fylla ibehöverfall intei flertaletdenna

fastighetsägarenförändrats eller närförhållandena harfallEndast i de när
behöver deklara-förhållandenñrjusteringeller säregnayrkar jämkning

förslag till taxerings-Deklarationsansvarig fårfyllastionáalanketten ett
räknats fram. Förslagetförslagetgrundervilkauppgiftvärdc och om

värderingsaltemativ väljs.vilketi del likadennaär oavsett som
blanketthantering och minskatminskadinnebärBåde alternativ och IIII

skatteförvaltningen.förregisreringsarbete
förtidamed den uppgiftsinsam-arbetetminskasförberedelsearbetetI

lingen.
schablonisering standardenbetydandealternativ fårMed IH avenman

indikatorsystemet.förbättrasföljd. Däremotmed tabellstegstora som
Hanteringenförklara.svårdock och kanModellen attär om-avvarany
medFördelen modellenutvecklas ärbyggradsfrågorna behöver attmera.

ändringar och robust införför smärremindre känsligden
framtiden.

för allt iinnebär modellenskatteförvaltningen merarbete, fram ettFör
blankettut-avseende ADB-utveckling, utbildning ochinledningsskede,

formning.
ställningstagande kan sammanfattas enligt följande.Vårt

registerbaseradlämpat fördet bästAlernativ -lll är som synes en
förståelseockså på sikt lättare finnafastighetstaxering. troligenDet är att

beskrivande formerstandard den i någoträrdefaktomför mäts merom
olikaförnärvarande summeringför för poängi stället genom en avsom

detaljer.enstaka
med bygg-vikten samordning skeravsnitt 8.7 berörtVihar i attav en

registerbaseradutforma framtidagällerlovhznteringen detnär att en
sådanmedförvärdefaktom standardfrågafastighetstaxering. I enom

också måstefaktornödvändighet dennamedkommande samordning att
fånga in viapraktiskt möjligttill vadutformas med hänsyn är attsom

byggbvhanteringen.
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Möjligheterna få uppgifter via bygglovhanteringen är vadatt sämst
gäller frågor specifika utrustningsdetaljer, interiör och underhålls-om
standard. När det gäller frågor exteriör, uppvärmninglenergihushåll-om
ning och sanitet finns det däremot möjligheterstörre utnyttja bygglov-att
hanteringen m: uppdatering. När CFD utformar för ajour-ett systemnu
föring byggnadsregistret det givetvis viktigtär fastighetstaxeringensattav
behov blir tillgodosedda och får med och påverka utform-systemetsvara
ning.

En lösning enligt alternativ III med dess klassindelning skulle i och för
sig kunna underlätta samordning. Vad fångas in viaen som
bygglovshantering skulle bilda bas. Hit hör sådant uppgifteren som om

fasadbeklädnad, isolering,Lex. uppvärmningssystem,stomme, kökstyp
och sanitet. Något försvårar rapportering fråganär attsom en om
bygglov beroende åtgärdernaär i vissa fall vidtas beträffandeav om
fastigheter inom eller detaljplan eller utanför samlad bebyggelse.utom
Som vi tidigare dettanämnt emellertid frågorär besvarande vi intevars
råder måste fortsattaöver. Här överväganden i sambandgöras med PBL-
reglernas utformning i detalj. Detta därför något inteär kan beaktassom
vid Överutformningen de förslag vi lägger fram inför AFT 96.av nu
huvud förutsätter registerbaserad fastighetstaxeringtaget iatten man

eller mindrestörre utsträckning frigör sig från de ideér hittills varitsom
vägledande vid utformningen värdefaktom standard. En lösning iav
enlighet med alternativ kräverIII således för meningsfullatt attvara
standarden delvis annorlunda utformning i dag.än Alternativetsges en
nackdel ligger därför i modellen skall hanterbaratt antaletom vara- -
klasser måste begränsas, vilket i sin kan leda till övervärdering itur en
den lägsta klassen och undervärdering i den högsta. Det sistnämndaen
förhållandet torde kunna få allmän såsom utgörande nödvändigaccept en
förenklingskonsekvens. Så kan knappast fallet förväntas bli vid en

Ävenövervärdering. antalet öwervärderingsiäll skulle kunnaom
begränsas ytterligare indelningsåtgärder vi inteär säkra pågenom att
antalet skulle kunna bli så lågt dessa fall skulle kunna åtgärdasatt genom

särskild nedsättningsmöjlighet i det enskilda fallet. Vi därfören attanser
detta alternativ bör säkrareövervägas underlagnär framkommit genom
utvärderingen taxeringsutfallet AFT 96.av av

Mot bakgrund den utvärdering alternativen vi gjort föreslår viav attav
alternativ liggerI till grund för AFT 96, vilket i standard-ettger
hänseende i allt väsentligt likartat resultat med det erhölls vid AFTsom
90. Det sagda utesluter dock inte vissa justeringar inomatt görsnu

för alternativ framgåttSom den tidigare redogörelsen finnsramen av
behov vissa förbättringar och förenklingarett det nuvarandeav sättetav
behandla vissa standardfrågor.att I och för sig ligger dessa förhållanden

inom för förberedelsearbetet vi vill dock här redovisa följanderamen men
synpunkter.

Den följande genomgången värdefaktom standard har syfteav som
både söka belysa vad bör gälla föratt APT 96 och samtidigt där-som att
vid även olika enskilda detaljers lämplighet såvitt gäller register-ange ett
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syftar tilldärefter. Vår redovisning, inteförfarande för tidbaserat som
deklarationsblankettens uppläggning.fullständighet, följer

Exteriör

deneftersombör kvarståbärandeFråga angående1 väggar ger enm.m.
frånifrågasattsden har inte hellerbedömning ochinledandeallmänt

uppgifterframtiden eftersomockså lämplig forfastighetsägarhåll. Den är
i alltgäller väsent-in bygglovsvägen. Detsammagår fångai denna del att

finns anledningfasad, tak och Däremotrörandeligt frågorna 2-4 garage.
oklar.övrigt värdepåverkandär för ärfråga carportifrågasätta 5att

eftersompraktiska arbetet,inneburit problem i detharFråga 6 uteplats
Även värdepåver-här kanvill fånga in.precisera vaddet svårtär att man

ajourhållabli svårttorde detoch dessutomkan starkt ifrågasättas att
7 ochutgå. Frågorna rördärför kunnauppgift. Frågan bördenna som

värdefulldekvar eftersomombyggnad, bör finnasunderhåll och ger en
träffsäkerhet börökaduppnåstandardhänseende. Föriindikation att en

förslagsvis 1989 börtidsgränsytterligareinteövervägas om en --
frågor i detta avsnittskulle antaletsagdamed detinföras. l enlighet nu

tvåutgå och medkan ersättasoch 6eftersom 5bli detsamma nya
efter 1989.angående underhåll m.m.

Energihushållning

urskiljningsmöjlighetgodisoleringel ochFrågorna 9 och 10 ger en
det svårtoch för sigI ärfritidsfastigheter. över-fråga enklarei attom

OOO-kronorsgränsen50denmed tankeblicka deras framtida vikt nya
kvar under det fråga 12fönster börför byggnader. Fråga 11 attvara

begränsandebör i syfte.detaljrikedom överdessuppvärmning med ses
bygglov-vilasistnämnda frågorna torde ocksåDe båda kunna ajourhållas

inte,Beträffande fråga 13 utbytt tordehanteringen. elsystem som
tilläggs-14frågorna och behövas ytterligare tidsgrâns.7 Frågaen

isolering samvarierar med fråga 7 och kan eventuellt utgå.

Kök

kökstyp ochinte innehållet i frågornaHär kan diskuteras 15 och 16om
ajourhålla, någotbör omfördelas. Den första frågan gårutrustning att

forfallbeträffande frågabetydligt svårare detaljerna i 16. Iär vartsom
detaljerframtiden mycket svårt arbeta med sådanadet att somsynes vara

disk-inbyggdfrysskåp för sig inte oviktiga fråganoch den i och om
sammanslagningunderhållsfrågoma 17-18 börmaskin. Beträffande en

tordefråga 18 köksinredningen byttskunna ske. Har nämligen ut er-
18. Omfarenhetsmässigt inverka detaljerna i frågadetsamma en

2.höjas från till åtminstonesammanslagning sker bör 1poängen
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Sanitet

fungerar frågornaFråga 19 indraget liksom 9 och 10vatten som en
urskilja enklare fritidshus finnaströskel för och bör kvar. Frågornaatt

formulerade20 och 21 bad och dusch något oklart de del-är attgenom
vis går varför redaktionellt.in i varandra, de bör Fråga 23över rentses

Åväggbeklädnad har visat sig fungera utmärkt indikator. andrasom en
sidan densamma mycket svår hantera i registerbaseratär att ett systern
eftersom knappast inte går kontrollera uppgifterden änatt annat genom

Ävenfrån bastufråganfastighetsägaren. 24 mycket bra indikatorär en
och torde åtminstone delvis kunna ajourhållas. Når det sedan gäller
frågorna 25 och 26 tvättutrustning bör frågan 26 torkskåp ellerom
torktumlare bort. Uppgifterna underhålls- och ombyggnads-tas om
standard 27-29 bör så uppgifterna detaljerna i29över attses om
stället fångas in i den föregående dåoch med höjd Situa-närmast poäng.
tionen ihär densamma motsvarande situation för kök och 18.17är som

Övrig interiör

sig delvis problemHär gällande i fråga köksavsnittet,gör samma som om
nämligen ajourhållningssvårighetema. Frågorna 30 och 31 golvbe-om
läggning svåra uppdatera och frågavad gäller 31 kan ifrågasättasär att

inte där angivna golvbelåggningsdetaljer så vanligaårom numera pass
frågan kan utgå. Fråga 32 spis mycket bra indi-öppen äratt om m.m. en

kator och dessutom hanterbar bygglovsvägen. Frågan 33 värmeslingorom
skulle eventuellt kunna flyttas till uppvärmningsavsnittet. kanöver Det

ifrågasättas förekomsten gillestuga 34 har sådan värde-numera om av
påverkan särskild fråga behövs.att en

Som vi tidigare har värdeläktorn standard diskuteratsnämnt och ifråga-
i skilda sammanhang. Denna värdefaktor måste dock finnas förkvarsatts

framtiden med vissa förenklingar. Samtidigt det viktigt såär attmen
långt möjligt på bättre försöka bota den brist uppkom vidsättett som
AFT 90 undervärdering äldre ombyggda hus. Ett visättav som ovan-

ombyggnadsfrågomanämnt högreär poânggenomslag.att ettge
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Registerfastighet taxeringsenhet-

10.1 Inledning

Av grundläggande betydelse för fastighetstaxeringen indelningen iär
taxeringsenheter. Med taxeringsenhet förstås sådan egendom skallsom

för sig 4 kap. §1 FTL. Av lagrum framgår fastighettaxeras attsamma
i regel också taxeringsenhet. Begreppen registerfastighetutgör och taxe-
ringsenhet sammanfaller dock inte. de ursprungligaI direktiven attanges
denna fråga bör studeras särskilt. övergång tillEn registerbaserad fastig-
hetstaxering skulle nämligen kanske kunna underlättas om man genom-
gående knöt till begreppet registerfastighet. Detta sammanhänger medan

flertalet aktuella indelningenregister uppbyggda efterär i register-att nu
fastigheter.

I det följande redovisar först de nuvarandevi reglemas framväxt, där-
efter gällande och slutligen våra överväganden och ställningstagan-rätt
den.

10.2 Tidigare taxeringsenhetregler om

Reglerna taxeringsenhet har sittvad skall utgöra i vadursprungom som
skall åsättas taxeringsvärde. har underHuvudregelnett gemensamtsom

1900-talet varit och fortfarandeär primärttaxeringsenhet äratt en
fastighet registreras i officiellt register.som

De ursprungliga reglerna fannstaxeringsenhets omfattning iom en
kommunalskattelagen KL. kvarstodDessa oförändrade tilli dragstora
1975 års AFT då omfattande omarbetning bestämmelsernaen mer av
gjordes.

De bestämmelser gällande under tiden tillfrån AFT1922 årssom var
1975 års AFT innebar taxeringsenhet huvudsak skulleiatt som en anses:

varje hemman, lägenhet, eller stadsäga del sådan fastig-tomt samt av
het den tillhörde särskild upplåtits förägare, till själv-om annan
ständigt stadigvarande nyttjande eller brukades särskiltmera annars
eller användes för ändamål fastigheten i övrigt,änannat

2. ñskeri,
3. frälseränta,
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mark,4. byggnad annans
skogsområden och samtällighetervissa samt

fastigheter6 komplex eller delar fastigheter, de tillhördeav av om
lågoch i oskift samfällighet eller i sambruk medägaresamma

åbyggnader eller anledning inte kunde tillför-gemensamma av annan
litligen bedömas till sina inbördes värden.

skattepliktig och icke skattepliktig del fastighet skulle för sigav var
taxeringsenhet.utgöra

Inför års allmänna fastighetstaxering1975 gjordes översynen av
taxeringsenhet.reglerna Resultatet redovisades i promemorian Ds Fiom

fastighetsbegreppet1973:7 angående i skatterätten, förm.m. en anpass-
fastighetsbildningen.ning till bl.a. den nya
fannsEnligt promemorian inte denskäl ändra grundläggandeatt syste-

gällande bestämmelserna.matiken i de då promemorian uttaladesl 43
grundvalen för bildandet taxeringsenhet borde liksom tidigareatt av vara

den civilrättsliga fastighetsbildningen den framgår fastighets-som av
indelning iregister. Vid taxeringsenheter borde hänsyn i första hand tas

till ekonomiska enheter, dvs. vad normalt kan objekt förutgörasom
överlåtelse eller upplåtelse. Det framhölls dock sådan kan ske ävenatt av
enheter bestämts på registerfastighet,sätt mark-änannat t.ex.som som
områden eller byggnader. Redan med då gällande regler kunde taxerings-
enhet bildas för dessa fall. Taxeringsenhetens omfattning borde emellertid
bestämmas, anfördes det, förutom tillgångarnas och egenskaperart attav

ekonomisk enhet, värderingsmöjlighetema vid fastighets-ävenvara av
taxeringen. ansågaDetta mycket grundläggande förutsättning.vara en

Genom 1973:162 följdes förslaget i allt väsentligt. lydelseDenprop.
8 § KL fick vid 1975 års taxering kvarstod fram till dess FTL in-att
fördes år 1979.

Som tidigare anknöt 1975 årsnämnts ändringar till den principiella
systematiken i de tidigare bestämmelserna. Denna innebar register-att
fastigheten primär enhet denna enhet delades i sekundäraattvar men upp
enheter vid väsentligt olika användning delar registerfastigheten. Enav av
sammanföring till tertiära enheter skedde då flera fastigheter eller fastig-
hetsdelar låg i kommun och, såvitt gällde jordbruksfastigheter,samma
brukades tillsammans i fråga fastighet de gränsade tillsamt annanom om
varandra, användes likartat och stod undersätt förvalt-ett gemensam
ning.

De ändringar infördes år 1975 innebar modernisering ochsom en en
anpassning till civilrättsliga regler fastighet, fastighetsbildningnya om
och fastighetsregistrering. Vidare skulle någon taxeringsenhet inte längre
bildas fastighetsdel ñr vilken det inte förelåg någon skatteplikt.av en

förslagetl till framgårFTL beträffande grunderna för indelningen i
taxeringsenheter följande SOU 1979:32 326 och 327:s.

Hänsyn har i nuvarande och tidigare gällande regler främst tagits
till ekonomiska enheter vid indelningen i taxeringsenheter. Ekono-
miska enheter vad normaltär objekt för överlåtelseutgörsettsom
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ekonomisksådanOftast registerfastighetenupplåtelse.och är en
taxeringsenhet.bildar särskilddet naturligt denenhet, och är att en

enheter änandraupplåtelse kan emellertid skeOverlåtelse och av
i dessaAvenoch byggnader.markområdenregisterfastigheter, t.ex.

fastighetstaxering-vidvärderingsmöjlighetemafall har attansettman
taxerings-bestämmandetgrundläggande förutsättning vidär aven en

till vadockså då bör hänsynomfattning ochenhetemas taatt man
taxerings-Grundtankenekonomisk enhet.kan attsom anses vara en
värderingforoch lämpa sigekonomisk enhetenhet skall vara en

uppdelningnuvarande reglernaligger också bakom de avom
användningssätt,skildaenhet vidregisterfastigheter i än t.ex.mer en

områdentill skildakan hänförasanvändningssättetolikheten iom
oftastkansärskilt användningssättmed sådantfastigheten. Egendom

således börenhet,ekonomiskjämställas medeller somenanses som
sig.förtaxeras

och fastighets-fastighetersammanföringBakom reglerna avom
delar däravjordbruksfastigheter ochOmdelar ligger synsätt.samma

dåde brukas tillsammans,kan slåssåledes degäller att omsamman
ekonomiskabedömasnormalt kansambrukade delarsådana som

registerfastighet för-vanligare utgördetEftersomenheter. är att
beskattningsnaturenfastighetergällersäljningsobjekt, detnär av

restriktivitet bör iakttashållit förehar störrefastighet, attmanannan
sådanataxeringsenhetsammanföring tillregleringenvid en avav

skallföreskrivs defastighetsdelar. Därförochfastigheter attnu
användasoch på likartattillsammansförvaltasvarandra,tillgränsa

bildas Underskall kunna dem.taxeringsenhetförsätt avatt en
fastighetskomplex kandetomständigheter harsådana ansetts att ett

värderaskandärförförsäljning ochför ävenbli föremål som en
enhet.

utifrån principerreglerförslag tillutformade sinaFTK samma somnya
reglerna. Departementschefengällandedåhade legat till grund för de an-

motiveringarochförslagkommitténs prop.tillsig i allt väsentligtslöt
197980:40 83.s.

tillsattes 1986fastighetstaxering parla-Infor års allmänna1990 en
småhustaxeringskommitté STK.mentarisk benämndutredning 1986 års

deKommitténs uppdrag i princip allmän översyngöraatt avvar en
gällervärderingsregler för småhus.som

grund STK:sföreslogs198788:164 del ändringarI avprop. en
kap.de i 4ändringar dock imrslag. Dessa andra regler FTL änavser
denriksdagenindelning i taxeringsenheter. Propositionen antogs avom

värderings-propositionen de grundläggande1989. föreslogs2 juni I att
i taxerings-skulle ändras reglerna indelningprincipema inte och att om

m: småhus skulle kvarstå oñrändrade.enheter
allmännaårsföreslogs ändringar inför 1992l99091:47 vissaI prop.
tekniskafastighetstaxering lantbruksenheter. främst frågaDet omav var

Förslagetförenklingar.justeringar i värderingsförfarandet vissaävensamt
riksdagen.godtogs av

slopa-år beslutade inkomstskattereformenMed anledning den 1990av
beskattnings-fastighetstaxeringen indelning ides bestämmelserna vid om
skulle värdetrespektive fastighet. Vidarejordbruksfastighetnaturen annan

lm
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på småhus och tomtmark ingick i lantbruksenhet få variera med hän-som
till värdefaktom fastighetsrättsliga förhållanden. Hyreshus ingicksyn som

i lantbruksenhet skulle få värderas på sätt småhus under för-samma som
utsättning de innehåller högst tio lägenheter.att Värderingsförfarandet för
åkermark och betesmark förenldades. Likaså slopades uppdelning av
taxeringsvärde och delvärde taxeringsenhetnär tillhör olika församlingar.

10.3 Gällande rätt

103.1 Allmänt

Reglerna i 4 kap. FTL taxeringsenhet utformadeär efter principenom att
indelningen sker efter förfarandestegvis SOUse 1979:32ett 359s.
Systematiken i huvudsak följande.är

Huvudregeln fastighetär registerfastighet taxeringsenhet,att utgör- -
inte föreskrivs 1 §. Detta kan betecknasannat den primäraom som

taxeringsenheten.
I 2-10 §§ undantagsbestärnmelser från l Enligt 2 § skallges en

uppdelning registerfastighet i flera taxeringsenheter sekundäraav en -
taxeringsenheter ske skilda delar fastigheten har olika Avägare.om av-
3 § framgår flera registerfastigheter eller delaratt registerfastighet iav

kommun skall föras till taxeringsenhet tertiärsamma samman taxe-en -
ringsenhet fastigheterna eller fastighetsdelama har ägare.om samma-
I 4-10 §§ ställs härefter villkor för tillämpningen de grundläggandeav
reglemai l-3 §§.

Till börja med finns i 4 och 5 §§att generella regler som avser en-
hetens användning och beskaffenhet. Dessa skall alltid beaktas vid be-
stämmandet taxeringsenhets omfattning.av en

När grundval bestämmelserna i l-3 §§ tagit fram preli-man av en
rninär taxeringsenhet måste först bestämma denna i sin helhetman om
skall skattepliktig eller inte. Av 4 § framgår nämligen olikavara att
skattepliktsförhållanden inte får bestämmas för olika delar värderings-
enheter inom taxeringsenhet.en

Enligt 5 § får endast vissa kombinationer egendom ingå i taxe-av en
ringsenhet. Därför måste ytterligare uppdelning den preli-görasen av
minära enhet bestämts enligt de tidigare reglerna i kapitlet,som om
enheten inte fyller de krav i fråga användning och beskaffenhetom som
ställs i paragrafen. De framtagna taxeringsenhetema tillhör sedan en av
de taxeringsenhetstyper i paragrafen, nämligen småhusenhet,som anges
hyreshusenhet, industrienhet, specialenhet eller lantbruksenhet.

I 6-10 §§ sedan speciella regler för hur indelningen i vissages taxe-
ringsenhetstyper och viss egendom skall ske.av

Taxeringsenhetens taxeringsvärde byggs bedömningupp genom en av
användning och värde förart, de mindre delar byggnader och mark-

fördelade på värderingsenheter kap.6 FTL taxeringsenhetensom-
består av.
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taxeringsenhetPrimär10.3.2

primära fastighet ärden taxeringsenhetenHuvudregeln ärär att som upp-
delsfastighetsregisterfastighetsregister. Registerenheter i äritagen

vissa äldrefastighet ocksåsamfälligheter. Medfastigheter, dels avses
vattenverkjordeboksñskeofri i stad, ochrättsinstitut såsom tomt

införts i fastighetsregistret.markannans som
fastighetsindelning ochellerföremål förinte blivitFastighet ännusom

skall in-enligt gällande reglerfastighetsregisteriregistrerats men som
taxeringsenhet.också särskild Dettaskallföras i sådant register, utgöra

fastigheter, äldre avsöndringar.vissa äldregäller främst t.ex.
skall föras in ienligt gällande regler inteMarkområden somm.m.,

allmänt vattenområdetaxeringsenhetfastighetsregister, skall inte utgöra
i stad.vissa områdensamt

fastig-ingå i den taxeringsenhet i vilkenskallTillbehör till fastighet
heten ingår.

karaktär skall hänföras tillrättigheter liknandeandraServitut och av
härskande fastigheten ingår. Sammadeni vilkenden taxeringsenhet

olika slag, inte föreskrivs.samfällighetergäller for andelar i annatomav

taxeringsenhet10.3.3 Sekundär

fastighetenolika skall uppdelasharfastighet ägare,Om skilda delar av en
Olika delar§.ägarñrhållandena 2i taxeringsenheter enligt taxe-av en

Äganderättenskildaha skallringsenhet inte ägare.får således vara
normalt denMed lagfameknuten fastigheten. ägaretill viss del avsesav

fastighetmil.innehavarevissa kap.jämställs 1Medägaren. ägare av
5 §.

förekommaskilda kan på ochmed ägareDe fall då olika områden en
enligtdel fastighetskett 4 kap. 7 §fastighet då köpdelsär avavsamma

kan detdels vid legal sämjedelningJB, s.k. eller arealöverlåtelse. Vidare
fastighet.förekomma byggnadägeratt en person en en annans

särskildvisst område fastighetKöp, innebär kommer i äga-attsom av
överensstämmelsefastighetsbildninghand, giltigt endast sker iärres om

efter denförrättning, sökt månadermed köpet är senastsom sexgenom
avslutaddag upprättades och, förrättningendå köpehandlingen inte ärom

köpetvid utgången nämnda tid, skall verkställas grundval avav
Handbok4 kap. Beträffande denna situation har anfört7 § JB. RSV

efterför Fastighetstaxering 1:40 bl.a. vid fastighetstaxering görsatts.
ochkontraktsdagen någon skillnad har lagfartinte ägareägare som

före-den söktinte har lagfart. I-lar förrättning inomägarensom nya
där-skriven tid avslås fastighetsbildning i enlighet köpet,med sommen
vidlikväl fram avslagsbeslutet beaktasvid blir ogiltigt, skall detta till

fastighetstaxeringen.
legaliseringEnligt lagen 1971:1037 äganderättsutredning och17 § om

och areal-får jorddelning sämjedelning före den 1 juli 1962äldre privat



Registerfastighet taxeringsenhet120 SOU 1994:62-

överlåtelse under angivna förutsättningar särskilt beslut erkännasgenom
fastighetsbildning legalisering. uppdelningEn registerfastig-som av en

het flera taxeringsenheter kan bli aktuell vid giltig sämjedelning och
arealöverlåtelse.

s.k. blandatNär det gäller äganderättsförhållande anñrde FTK att en
kan marken, medan tillsammans medägaperson samma person en annan

byggnad uppförd dettaäger är marken. l och liknandeperson somen
fall bör egendomen delas så varje hardel äganderättsfor-attupp samma
hållande 1979:32 sid. 333.SOU Värderingen sker dock oberoende av
den uppdelade äganderåtten.

taxeringsenhet10.3.4 Tertiär

Varje fastighetsägares totala fastighetsinnehav inom kommun fastig-en
heter fastighetsdelaroch bildar tänkt egendomsmassa normalten som
skall taxeringsenhet. Fastigheter och fastighetsdelarutgöra ären som
belägna kommuninom och med skall därför slåsägaresamma samma

Ägstaxeringsenhet,till inte föreskrivs 3 §. fastig-annatsamman en om
heterna delägareflera krävs andelsfördelning i fastigheterna.av samma

krav förDet ställs bildande tertiär taxeringsenhet denär attsom av nya
enheten skall ekonomisk enhet, lämplig värdera. Olika längt-attvara en
gående därförkrav bör ställas då tertiära taxeringsenheter skall bildas.

Redan före gälldeKL taxeringsenhet inte fick sträcka sigatt över
kommungräns. oklartDet dennaår regel haft samband med denettom
upphävda särskilda kommunala beskattningsråtten fastigheter SFSav
1986:473 regelns syfteeller varit värderingssynpunktgöraattom en ur
lämplig avgränsning taxeringsenhets omfattning. FTK anförde i sittav en
förslag SOU 1979:32 341:s.

Varje harkommun tillrätt garantiskatt för fastigheter ärsom
belägna inom kommunen. Iäxeringsenhet bör på grund härav inte
sträcka kommungräns.sig Kommittén föreslår därföröver inte någon
materiell ändring i detta hänseende. regelEn i taxeringsenhetattom
inte får ingå mark tillhör olika kommuner bör införas i 4 kap.som
3 § FTL.

Departementschefen anslöt sig till förslaget 197980:40prop. 84 ochs.
196.

l0.3.5 Indelningsregler

Sedan enligt kap. 1-3 §§4 FTL fastighetsinnehavägares i kommunen en
förts till egendomsmassa skall indelningsreglema i 4-9samman en

De fall där egendom skallprövas. delas på grund dessa regler ärupp av
i första hand fall det för skildanär delar egendomen föreligger olikaav
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vissa ibeskaffenhet. Förelleranvändningssättskattepliktsförhâllanden,
särskildadelgällertaxeringsenheter härutöver6-9 §§ angivna typer enav

indelningsregler.

indelningsreglerGenerella

egendomskattefriskattepliktig ellerantingenomfattaTaxeringsenhet skall
fastighetstaxeringsutred-årssåväl 1971föreslogsBestämmelsen4 §. av

337-338. Bestäm-1979:32SOU1971:13 51,Fining FTK Ds s.s.som
taxeringsenheterolikauppdelas iskallregisterfastighetinnebärmelsen att

skildamedregisterfastigheterochskattepliktsförhållandenaefter att
Skatteplikts-enhet.sammanslås tillfårskattepliktsförhâllanden inte en

i 3 kap. FTL,enligt reglernafrågan bedöms
taxerings-indelningen ihuvudregeln förstycket§ förstaI 5 anges

beskaffen-ochanvändningssättuppdelning efterinnebärandeenheter, en
ochbyggnaderavseendevärderingsenheterinnebärIndelningenhet. att

taxerings-för bildakombinationerbestämdaiförs attmark samman
olikahuvudsakligenförekomma ikanTaxeringsenhetemaenheter. sex

Kombinationema ärägoslag.ochbyggnadstyperkombinationer av
taxeringsenhetsådanexempelsmâhusenhet utgörmaximiiegler. En en

byggnad ochtomtmark för sådansmåhus,omfattaoch den kan ex-
hyreshu-gäller förMotsvarandesmåhusbebyggelse.ploateringsmark för
med in-nämligen enhetvarianter,i tvåIndustrienhet förekommersenhet.

ochbyggnaderför sådanatomtmarkbyggnad,dustribyggnad, övrig
grundpåbebyggelse, vattenverkexploateringsmark för sådan annans

täktmarkmedñskeri och enhetjordebokeni samtupptagetsamt
finnsbyggnad på sådan mark. Dessutomindustribyggnad och övrig en

nämligenFTL,i kap. 1 §regleras 15industrienhettredje typ somav
tomtmarkochspecialbyggnadingåspecialenhet kanelproduktionsenhet. I

åker-ekonomibyggnad,kan ingålantbruksenhetbyggnad.för sådan l
saneringsbyggnadskogsimpediment.skogsmark ochmark, betesmark,

gällerdettaxeringsenheter. Närsamtligaiingåoch övrig mark kan
särregelfinnsbyggnadersådanatomtmark förochsmåhus, hyreshus en

§kap. 5lantbruksenhet 4anslutning tilliliggerfall dessaför det att
ellerintenämligenskall då utgörastycket.andra Dessa egnaegen

förutsättningunderlantbruksenheteniingåi ställettaxeringsenheter utan
byggnadernaellerbyggnadenarealomfattningvissdenna samtäratt av

arbetskraft.arrendator eller derasbostad förbehövs ägare,som
utmönstrades1986:258198586: 160, SFSprop.1988 års AFTInför

ställetskall iExploateringsmarkexploateringsenhet.taxeringsenhetstypen
påberoendeindustrienhet,ellerhyreshus-småhus-,obebyggdingå i

kap. 12avsedd för. Iexploateringsmarken är tasbyggnadstypvilken
ägoslaget slopas.vi föreslår därsärskilt ochexploateringsmark attupp

byggnaderklassificeringenpåtaxeringsenheter byggeriIndelningen av
SOUenligt FTK seindelningenmedAvsiktenkap.mark i 2och var

taxerings-grundtankennämndatidigareden339-340 att1979:32 s.
enligtföljd dettaenheter.ekonomiska Enskulleenhetema utgöra varav
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kommitténs mening bebyggda taxeringsenheter i allmänhetatt endast
borde innehålla byggnadstyp. I samtliga taxeringsenhetertyperen av
borde övrig mark kunna få ingå.

Bostadsbyggnader med mark i lantbruksenhet

I 4 kap. §5 andra stycket FTL småhus, hyreshus och tomtmarkattanges
till sådana byggnader skall ingå i lantbruksenhet under vissa förut-
sättningar. Enligt dessa så skall husen ligga i anslutning till lantbruksen-
het produktiva mark, dvs. åkermark, betesmark och skogsmark,vars om-
fattar minst 5 hektar. Husen skall dessutom behövliga bostadvara som
i lantbruket, dvs. arrendator ellerägare, deras arbetskraft.

Bestämmelsen infördes i lag i samband med tillkomsten FTL årav
1979. Den hade tidigare motsvarighet i den handledning fanns fören som
AFT 75. Genom 1979 års lagstiftning gjordes den förändringen be-att
stämmelsen anknöt till vad klassiñcerades lantbruksenhet. Isom som
förenklingssyfte infördes nämligen då också regel med innebörd atten
den egendom hänfördes till lantbruksenhet fick beskattningsnaturensom
jondbruksfastighet medan i huvudsak övriga taxeringsenheter åsattes be-
skattningsnaturen fastighet.annan

Förslaget innebar bostadsbyggnad inte skulle ingå i lantbruksenhetatt
enhetens totala areal produktiv mark understeg 5 hektar. En medom

småhus bebyggd fastighet produktiva mark understeg 5 hektar skullevars
uppdelas i två taxeringsenheter. Den skulle innehålla bostadsbyggnadena
med tomtmark, småhusenhet, med beskattningsnaturen fastighet.annan
Den andra skulle bestå den produktiva marken och lantbruks-utgöraav
enhet med beskattningsnaturen jordbruksfastighet slopandeom av
bestämmelserna i 4 kap. §11 FTL indelning i beskattningsnatur,om se
avsnitt 10.3.6.

Övrig mark och saneringsbyggnader

I kap.4 5 § sista stycket finnsFTL bestämmelser övrig mark ochom
Övrigsaneringsbyggnad, dvs. byggnad skall rivas. får ingåmark isom

samtliga taxeringsenheter. I första hand skall övrigtyper markav
hänföras till lantbruksenhet och i andra hand till andra taxerings-typer av
enheter. Också saneringsbyggnad kan ingå i alla taxeringsen-typer av
heter.

Särskilda indelningsregler

För olika egendom, enligt de nämndatyper reglerna normaltav som nu
skall taxeringsenhet,utgöra gäller del särskilda indelningsregler ien en
4 kap. 6-10 §§ FTL. Sådana särskilda indelningsregler gäller för följande
slag egendom:av
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småhus-, hyreshus-, special- och industrienheter 6 §,-
exploateringsmark och täktmark 7 §,-

skogsimpedi-ekonomibyggnad, åkermark, betesmark, skogsmark,-
och övrig mark 8 §,ment
tillhörig egendom 9 §,staten-

samfälligheter 10 §.-

särskilda för elproduktionsenheter.Enligt 15 kap. FTL gäller regler
småhusenheter, hyreshus-6 innehåller speciella indelningsregler för§

exploateringsmark, växthusenheter, specialenheter industrienheter,och
och djurstall.

och djurstall till-exploateringsmark, växthusBestämmelserna avseende
l98586:l60 avseendelades efter förslag iSFS 1986:258genom prop.

1988.frågor inför allmänna fastighetstaxeringen årvissa den

industrienheterhyreshus-, special- ochSmåhus-,

specialenhet industrienhet skall endastsmåhusenhet, hyreshusenhet, ochI
ekonomisk enhet 6 §egendom samlad ochingå ligger utgörsom ensom

första stycket.
i vilketfastighetstaxeringsutredning Ds Fi 1973:7,I förslag 1971 årsav

fortsättningsvisi anfördesgodtogs 1973:162, ävenatt en meraprop.
sammanföring fastig-restriktiv hållning böra intas i frågasyntes om av
till handelnmed hänsyn med dettaheter fastighets bl.a. attnaturannanav

vissa fall,fastigheter registerfastigheter. l då sådanaslag oftastav avser
likartatligger och används på kanfastigheter intill varandra sätt

ochför försäljning det underfastighetskomplexet bli föremål kantänkas
värderingsobjekt. Ensådana förhållanden ytterligare för-lämpligen utgöra

fallfå bordeutsättning för skulle ske i dessa dessutomsammanföringatt
fastigheterna stod under förvalt-delarna däravelleratt gemensamvara

ning och det olämpligt bildaanvändes Däremot attsyntesgemensamt.
detaxeringsenheter områden skilda från ävenvarandra, omav som var

enligt förslagetbildar förvaltningsenhet. planlagtInom område bordeen
Utanför planlagtendast enheter inom d få föraskvarterett e samman.

förskiljs markområde borde samrnanföring ske enheternaäven avom
exploateringsmark skullekommunikationsändamål, frågaIväg.t.ex. om

inte krävas enheterna skulle till varandra.gränsaatt
taxeringsen-FTK uttalade generellt omfattningen desig typer avom av
342. Kom-heter särskilt reglerade i 6 -9 1979:32§§ SOUär s.som nu

taxeringsenhetmittén ansåg då gällande principerna för bildandedeatt aw
borde småhus-,borde gälla i fortsättningen. enlighet medI dettaäven

egendom liggerhyrehus-, special- industrienhet endast omfattaoch som
ekonomisk enhet. Somi anslutning till ochvarandranära utgörsom en

fasttighet, börregel borde enligt kommittén det gäller bebyggdnär som
föras någon i varjetill nyssnämnda slag taxeringsenhetear, taxe-avav

snnåhus, hyreshus,ringsenhet ingå endast byggnad byggnadstypemaen av
byggnader, enligtspecialbyggnad och industribyggnad. Emellertid kan
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kommittén, ha sådant samband med varandra de bör ingå iett att samma
taxeringsenhet.

Departementschefen biträdde kommitténs förslag prop. 197980:40
85-86. Kommittén utvecklade ytterligare särskilda synpunkter des.

Ävenolika slag taxeringsenhetstyper i 6 § FTL.är upptagnaav som
dessa synpunkter delades departementschefen. Småhustaxeringskom-av
mittén föreslog bebyggd småhusenhet inkomstskatteskäl inteatt en av
skall få omfatta obebyggd tomtmark Ds Fi 1987:8 61-62. Is. prop.
198788:164 förordade dock depanementschefen reglerna indel-att om
ning i taxeringsenheter skulle oförändrade.vara

Expløateringsmark

Exploateringsmark får inte ingå i bebyggd taxeringsenhet 6 § andra
stycket.

Exploateringsmark inte indelas iskall särskilda taxeringsenheter utan
småhus-, hyreshus- eller industrienhet, beroende vilkenutgöra bygg-

nadstyp exploateringsmarken avsedd för. Bestämmelsenär föranleddär
inkomstbeskattningsskäl.av

Byggnad belägen på exploateringsmark skall,är den inte ärsom om
saneringsbyggnad, tillsammans med tillhörande tomtmark bilda sär-en
skild taxeringsenhet.

Växthus och djurstall

Alla växthus och djurstall med tillhörande mark skall indelas lant-som
bruksenhet 6 § tredje stycket. saknarDe anknytning till lantbruksom
eller skogsbruk skall särskild taxeringsenhet. Växthusen ochutgöra
marken för dem har vid taxeringen 1970 reglerats anvisningargenom
från Riksskattenämnden och vid taxeringen 1975 anvisningar frångenom
RSV. Problem har föreligga både vid indelningen och värderingenansetts

denna egendom se SOU 1984:37 263-266.av s.
Vid 1981 års fastighetstaxeringallmänna indelades växthus och djurstall

inte hade något samband med jordbruk övrig byggnad ochsom som
marken sådantomtmark till byggnad. Egendomen taxeradessom som
industrienhet. djurstallVäxthus och med anknytning till jordbruk in-
delades däremot ekonomibyggnad och ingick i lantbruksenhet.som en
Vid värderingen ochväxthus djurstall samband med jordbrukutanav
utgick vid fastställande byggnadsvärdet från riktvärdet förman av
ekonomibyggnad. Marken värderades med riktvärdet för industrimark

grund.som
En effekt de ursprungliga reglerna i FTL de växthusattav var som

indelades industrienhet skulle komma vid 1988 årsatt taxerassom
allmänna fastighetstaxering medan övriga, indelades lant-som som
bruksenheter, skulle vid den allmänna fastighetstaxeringentaxeras av
lantbruksenheter 1992. skulleDetta bl.a. innebära skilda värdenivåer
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uppnåsamband med jordbruk. Förmed och attmellan byggnader utan
lantbruksenhet ochingå iskulle kunnadjurstallochalla växthusatt

eko-byggnadstypenbestämmelsen tilldärförinfördessamtidigt atttaxeras
sambandväxthus djurstallhänföras ochskullenornibyggnader även utan

med jordbruk.

täktmarkExploateringsmark och

sammanslagna egendornsmassandvs. denexploateringsmark,Om av
och harkommunligger inomexploateringsmark sammasammasom

marken inomplanornråden skallellerolikaligger inom tätorterägare,
stycket.förstataxeringsenhet 7 §planområde utgöravarje ellertätort en

värdet kaninverkarfaktorerbestämmelsen ärMotivet till att som
planområden.ocholikavariera mellan tätorter

skallfastighetstaxeringårs allmännainför 1988Efter lagstiftning
hyreshusenhet ellersmåhusenhet,obebyggdingå iexploateringsmarken

avsedd för.markenbebyggelseden ärtillmed hänsynindustrienhet som
exploa-skallenligt §7 görastaxeringsenheterindelning iDen avsom

nämnda enheter.fördelningmarkensteringsmarken avser
sammanhängandeanvisningarenligt RSV:splanornrådeMed om-avses

ingå i flera angränsandedärvidPlanområdet kandetaljplan.råde harsom
Indelningen i taxerings-tidpunkter.vid olikadetaljplaner, antagna

detalj-marken ianvändningdenberoendeenhetstyp är som angesavav
föranvändningssätt exploa-olikafleradetaljplanplanen. Om angeren

taxeringsenheter.i fleramarkenteringsmark, delas upp
huvudfalleti varjeandra stycket§gäller 7täktmarkBeträffande att
gällertaxeringsenhet. Detta dock intesärskildområde skall utgöra omen

naturvårdslagen.enligt I så falltäktplanomfattasområdena sammaav
Detta kantaxeringsenhet.områdenaskall de olika utgöra Lex. varaen

eller område medvägåtskiljstäktområdenfallet två ettnär avenav
tillsammansockså värderasdåEventuellt kan debrytvärda jordarter. som

värderingsenhet.en

Brukningsenhet

markövrigjordbruk och skogsbrukoch förEkonomibyggnad mark samt
brukningsenhetlantbruksenhet, ingår idetillsammanstaxeras om ensom

sammanförtsskogsbruksmark harochjordbruksmark8 §, dvs. somom
skall varjeflera brukningsenhetertill tänkt egendornsmassa rymmeren

taxeringsenhet.brukningsenhet utgöra en
1971behandladestaxeringsenheters omfattningskogligaFrågan avom

RSVoch 217.SOU 1973:4 216fastighetstaxeringsutredningårs an-
fastighetstaxeringallmännainför 1975 årsanvisningarförde i sina

följande:
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Vid bildande s.k. skogliga taxeringsenheter bör utgå frånav man
vad brukningsenhet vidär skogsbruksdriften och i viss mån frånsom
vid skifte skog står under särskild förvaltning.avsatt som

Vid bedömning vad ifråga allmänna och enskildaav som om
skogar skall brukningsenhet bör avgörande vikt fästas vidanses som
vad administrativt och redovisningsmässigt enhet.utgörsom en
skogsmark ligger inom kommun och har ägaresom samma samma
förutsätts normalt ingå i brukningsenhet. I fråga bolags-samma om
skogar o.d. Domänverkets skogar bör i princip de förvaltnings-samt
enheter, vilka dessa skogar består, brukningsenheter.av anses som
Om skoglig brukningsenhet omfattar flera kommuner, skallen
emellertid den i varje kommun belägna delen brukningsenhetenav

taxeringsenhet.utgöra Brukningsenhet bör inte sträcka sig överen
länsgräns.

För övriga jordbruksfastigheter lämnade RSV 1975 följande anvisning:

För jordbruksfastigheter i allmänhet och delar däravatt skall
sammanföras till taxeringsenhet bör generellt krav gällaen attsom
delarna brukas tillsammans. Jordbruksmark ligger inomsom en
kommun och börägs sammanföras tillav samma taxe-person en
ringsenhet, sambruk föreligger dvs. där huvuddelen jord-om av
bruksmarken ingår iett jordbruksföretag, normalt sköts från ettsom
brukningscentrum. iAven det fall viss jordbruksmark inte brukas
tillsammans med ägarens övriga jordbruksmark uppenbart tillhörmen

ekonomiska enhet, skall all jordbruksmark utgörasamma taxe-en
ringsenhet.

FTK ansåg i förslaget till FTL de reglerna borde eftersträvaatt ettnya
resultat liknade de gällande reglerna SOU 1979:32 348-350.som s.

All jordbmks- och skogsbmksmark inom kommun, haren som samma
bordeägare, således taxeringsenhet.utgöra Om skilda bruknings-en

enheter går särskilja borde dock varje sådanatt enhet särskildutgöra en
taxeringsenhet. Det torde enligt FTK främst på större gods sär-vara som
skilda brukningsenheter går urskilja. T.ex. kunde driva jord-att ägaren
bruk del fastigheten eller fastigheterna medan eller fleraen av en
arrendatorer brukar andra avgränsade delar egendomen. FTK anfördeav
vidare:

Beträffande bolagsskogar o.d. och domänverketsstora skogar an-
såg fastighetstaxeringsutredningen de förvaltningsenheteratt som
skogarna bestod i princip borde brukningsenheter. Skälav anses som

bryta dessa enheter iatt mindre delar dem för vilkaän redovis-ner
ningen skedde och redovisningshandlingar och liknande i fråga om
skogen upprättades inte föreligga enligt utredningen.syntes Att en
skoglig brukningsenhet på grund vad hade anförts kundeav som
komma omfatta flera kommuner ansågs inteatt någotutgöra hinder.
Visserligen fick taxeringsenhet inte sträcka sig kommun-överen
gräns, enligt värderingsreglerna skulle två eller flera fastigheter,men

belägna inom skilda kommuner och skulle hasom utgjortvar som en
taxeringsenhet, de hade legat i kommun,om taxerassamma som om
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delhurtaxeringsenhet. skulleDärefterde utgjorde stor avangesen
demening börkommun. Enligt kommitténsvärdet föll på varjesom

fortsättningsvis behand-brukningsenheterskogliga nämnts ävensom
vid 1975taxeringsenheterbildandeliknande vidlas på sätt somav

skogsimpedimentAll den skogsmark detlästighetstaxering. ochårs
bildaböroch harkommun ägareinomligger ensammasammasom
Om intebrukningsenhet.markenenda taxeringsenhet, utgör enom

bruknings-taxeringsenhetså varjeuppdelasbör den motatt ensvarar
enhet.

87.197980:40förslagbitrådde FT K:s prop.Departementschefen s.
fastighetstaxering be-års allmännainför 1988följandeRSV angav

för lantbruk:brukningsenhetmedträffande börvad avsessom

brukningsenhet börskallvadVid bedömning somansessomav
redovisningsmâssigt utgöradministrativt ochvadfrämst beaktas som

skogsmark, skogs-betesmark,åkermark,Ekonomibyggnad,enhet.en
ochkommunligger inommarkövrigimpediment och sammasom

Då det inombrukningsenhet.normalthar utgörägare ensammasom
dessa dockarrendegåndar bör utgöraförekommerinnehavstörre egna

enstaka områdenarrendendvs.Sidoarrenden,taxeringsenheter. av
brukningsenhetnormalt intebetesmark, utgörmed åkermark eller

innehav. Skogs-övrigamarkägarensmedtillsammansutan taxeras
fastighetsinnehavmarkägaresandra störreochdomänverketsbolags,

förvaltningsenheterenligt debrukningsenheterbör utgöra somanses
ägarna.ide uppdeladeär av

Statens fastigheter

skilda fårförvaltas myndigheter,ochFastighet tillhör staten avsomsom
myndigheternas förvaltnings-olikadeefteruppdelas taxeringsenheteri

områden 9 §.
statligaför de myndigheternapraktisktkundedetFTK ansåg att vara

myndigheter, inteförvaltas olikaegendom,förvaltningi deras att som av
Departementschefen356.SOU 1979:32taxeringsenhetingår i s.samma

tillstyrkte förslaget.

Sanjâlligheter

fastigheterfleramark hör tillkap. 3 § FBLsamfällighet enligt 1är som
fastighetsregistretregisterenhetsamfällighet iSådan ärgemensamt. en

betecknassamfälligheterregisterfastighet. Dessaden inteärmen en
delägarförvaltadehuvudregeln kap. § skall4 1marksamfällighet. Enligt

vad alltidtaxeringsenhet. Dettasamfälligheter inte motsvarar somvara en
skalljuridiskförvaltassamfällighetgällt enligt OmKL. personav enen

10taxeringsenhet §.den däremot utgöra
departementspromemorianefter förslag iinfördesInför års AFT1975

50-56,1973:7Fiskatteråtten, Dsiangående fastighetsbegreppet s.m.m.
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1973:162, 301-307, SFS 1973:1099 regler i vissa avseendenprop. s. nya
för samtälligheterindelningen i taxeringsenheter. Enligt huvudregelnav
skulle liksom tidigare gälla iandelarna samtälligheter förvaltasatt som
direkt ingårdelägarna, s.k. delägarförvaltning, i taxeringsenhetav samma

delägarfastigheten. Andelens värde värderades tillsammans med del-som
ägarfastigheten. däremotFörvaltades samfälligheten juridiskav person,
s.k. ñreningsförvaltning, skulle den anläggningen ellergemensamma
marksamfälligheten taxeringsenhet.utgöra en

Till förstöd sitt förslag beträffande de föreningsförvaltade samfällig-
hetema anförde departementschefen bl.a. de i regel hadeatt ett stort
ekonomiskt värderingsteknisktvärde och det enklare värderaatt attvar

Ävensamfälligheter för sig. deklarationsskyldigheten ansåg han lättare
fullgöra för samfälligheten sådan för delägarna.änatt som

Från sistnämnda regel finns två undantag 10 §. Två slag samfällig-av
heter förvaltas juridisk inte taxeringsenhet, nämligenutgörsom av person
vissa villasamfälligheter och samtälligheter med ringa värde vissasamt
regleringsanläggningar.

Enligt de inför 1975 års AFT justerade reglerna avseende samfällig-
heterna skulle enligt punkt till1 8 § KL undantag frångöraman av anv.
huvudregeln särskild taxeringsenhet skulle bildas samfällighetattom av
då denna förvaltades juridisk i följande fall:av person

Gemensamhetsanläggning i vilken de delägande fastigheterna ute-
slutande eller så uteslutande schablonbeskattadeutgörsgott som av
villor.

2. Marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning enskildsom avser
eller hardike eller ringa ekonomiskt värde.väg ettsom

dessal fall skulle värdet marksamfälligheten eller anläggningenav
tilläggas de delägande fastigheterna, samfälligheten för-oavsett om
valtades juridisk eller direkt delägarna.av person av

Departementschefen hade i fråga de till 1975 ars AFT föreslagnaom
reglerna då det gällde gemensarnhetsanläggningar för funnitvillor att
dessa lämpligen värderas inklusive den förmånborde gemensamhetsan-
läggningen innebar för villan. Vidare åsyftades vägsamfálligheter o.d.

marksamtälligheter och gemensamhetsanläggningar mindresamt av
värde.

FTK fann i sitt förslag till FTL inte skäl ändra reglerna. Dockatt
borde enligt kommittén undantaget gällde gemensamhetsanläggning-som

delägarfastigheter villafztstigheter, utvidgas till gällautgörs attar, vars av
marksamiälligheter SOU 1979:32även 358. Departementschefens.

godtog förslaget.
Undantaget for regleringsanläggningar infördes vid 1988 års iAFT

samband med lagstiftning värderingen elproduktionsenheterny om av
Ändringenprop. l98586:160, SFS 1986:258. hade sin bakgrund i att

den kommunala beskattningen juridiska slopats fr.o.m. in-av personer
komståret 1985. Värdet regleringsanläggningarna skall i stället beaktasav
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Någonanläggningarna.harkraftverktaxerimgen devid nytta avsomav
inte.taxeringsvärdet uppkommeråsattatotaltförändring detav

beskattningsnaturiindelningl0.3.6 Slopad

privatbostads-skattereglerinfördesskattereform1990 årsGenom omnya
emellan.demgränsdragningennäringsfastigheterfastigheter och samt

tomtmarktillhörandemangårdsbyggnad medinnebärReglerna att en
intedärmedochprivatbostadsfastigheträknasi regellantbruksenhet som

bostad förtillinrättadbyggnaden ärnäringsverksamheten,ingår i enom
bebosavseddbebos ellerövervägande del äroch till atteller två familjer

be-Privatbostadsfastigheten§ KL.närstående 5eller vissaägarenav
i övrigtlantbruksenheten ärmedankapital,i inkomstslagetskattas

näringsverksamhet. Dettainkornstslagetibeskattasnäringsfastighet och
under-ochreparationerförkostnaderñravdraglöpandefår till föjd att

lantbruksenhetdelför denmedgesintevärdeminskninghåll enavsamt
privatbostadsfastighet.ärsom

1990:1382SFS199091:47,1990 prop.decemberGenom lag den 13
taxerings-indelning§ FTLkapa 11i 4bestämmelsernaslopades avom

fastig-respektivejordbmksfastigheti beskattningsnaturenenheter annan
skall bestämmasbeskattningsnatur typstället för beslutahet. l avatt om

tillAnledningenskalltaxeringsenhet utgöra.varjetaxeringsenhet som
inkomstbeskatt-den vidmedinkomstskattereforrnändringen 1990 årsvar

elleri privatbostads-klassificeringenförändradeningen fastigheterav
inteinfördes behövdesklassificeringdennanäringsfastigheter. Genom att

Samtidigtbeskattningsnatur.iindelninglängre bestämmelserna er-om
lantbruksenhettaxeradochjordbruksfastighettaxerad somsattes som

taxerad fastig-respektivelantbruksenhetmed taxerad som annansom
lantbruksenhet.het än

hyreshuslantbruksenhetema ingåendeiförändringEn attannan var
deförutsättningundersmåhusskulle få sätt attvärderas på somsamma
tiohyreshus änsådanaInnehållerlägenheter.tioinnehåller högst mer

ingå i lantbruksenhet.kunnalägenheter skulle de inte en
taxerings-delaroch delvärdetaxeringsvärde närUppdelningen enavav

samtidigt.slopadesförsamlingarenhet tillhör olika
3 §12 kap.3bestämmelse 8 kap.ocksåinfördesGenom lagen en

ingår i lant-tomtmarkmedsmåhusenligt vilken värdetFTL, somav
produktivaenhetenstill hurmed hänsynbruksenhet tillåts variera stor

för-fastighetsrättsligavärdefaktombeaktasmark Dettaär. genom
småhus.tomtmark tillsmåhus ochhållanden för både

5 14-0658
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överväganden10.4 förslagoch

10.4.l Indelningen i taxeringsenheter

I vårt uppdrag ingår undersöka inte begreppen registerfastighetatt om
och taxeringsenhet bör kunna samstämmiga. De ändringargöras mer som
vi kan föreslå måste emellertid ligga inom för den tekniska över-ramen

vår huvuduppgift. Vi kan därför knappast föreslåär ändringarsyn som
på civilrättens eller fastighetsbildningens områden.t.ex.

I detta delbetänkande har vi i första hand inriktat vårt arbete på frågor
betydelse för AFT 96.av

Gemensam identitet mellan CFDzs RSV:soch register

I avsnitt 8.4 redogörs betydelsenför för RSV och CFDav en gemensam,
numerisk identitet på fastighetsnivå och RSV därför i sittatt nya
fastighetssystem lagrar FDS:s fastighetsnyckel utarbetarsamtnu nya
rutiner för informationsutbyte med hjälp denna. Det systemetav nya
kommer genomfört vid AFT 94.att vara

Registerfastighet taxeringsenhet-

Som grundtankennämnts bakom indelningen iär taxeringsenheterovan
dessa skall ekonomisk enhet och lämpa sig förutgöra värdering.att en

De regler gäller bildande taxeringsenheter iär stort settsom nu om av
tillfredsställande. Vissa problem kan dock urskiljas.

I avsnitt 8.4 redogörs för några orsaker till aviseringsförfarandetatt
måste kompletteras med manuell åtgärd. Där framgår de fall bliratt som
föremål för manuell hantering främst sådana enheter där registerfastig-är
het och taxeringsenhet inte Vidare framgårstämmer överens. lant-att
bruksenheter oftare andra kategorier blir föremålän för manuella åt-
gärder i FTS i samband med registervårdshändelse.en

Ca ll0 000 fastigheter %3-4 berörs fleranvändning ochav ca
130 000 fastigheter består flera taxeringsenheter.av

Vad gäller samtaxerade fastigheter dvs. flera registerfastigheternär-
bildar taxeringsenhet medför dessa inte några problem fas-störreen ur-
tighetstaxeringssynpunkt. Svårigheter däremot beträffande register-möter
fastighet berörs taxeringsenhet, vid olikaän ägar-t.ex.som av mer en
förhållanden eller skilda användningssätt.

En ökad överensstämmelse mellan indelningen i taxeringsenheter och
indelningen i registerfastigheter eftersträvansvärd i den månär den inne-
bär rationaliseringsmöjligheter. I avsnitt 8.4 redogörs för anledningen till

det inte helt går genomföra målsättningen fastighetatt att taxe-en en-
ringsenhet, nämligen fastighetstaxeringen också har andra skatteobjektatt

hel registerfastighet.än Detta gäller byggnad å och område från.
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Ägarändrimgar itillhandahållasför hus å kan för närvarande inte
lagfaras. dagfastighetsdatasystemet eftersom sådana förvärv inte kan I

självdeklarationen.fångas eller i samband meddessa in AFTgenom
taxeringsenheterfleraVad gäller fastigheter skall delas iuppsom

från FDSgrund markområde säljs den enda indikationäratt ett somav
fastighetsbildning skererhålls vilande lagfart. Först ochnär geromen

FDS uppgift arealom m.m.
för signaturligtvis varje fastighetMålsättningen bör att taxerasvara

taxeringsenheter.registerfastighet ioch undviker delaatt att upp enman
dvs.värderingsenhetema,knyta beskattningen tillHärigenom kan man

för övrigt detsmåhus fastighetsskatt, hyrehus Dettahar viss ären osv.en
förgäller eller har gällt fastighetsskatttillämpats dethar närsystem som

därtill hörande markvärde respek-hyreshus bostadsbyggnadsvärdet ochpä
bakgrund vadtive skogsvärdsavgift på skogsbruksvärdet. Mot ovanav

heller framtiden manuella kompletterings-anförts kommer dock inte i
åtgärder helt undvikas.kunna

FlJSoch byggnadsregistret

sammankopplas taxeringsenhet ochuppläggningen byggnadstegistretl av
% byggnaderna kopplasvärderingsenhet med byggnad. Ca 80 automa-av

Resterande byggnader kopplar kommu-tiskt via fastighetsbeteckningen.
fastighetstaxeringsregistret och främstjämförelse mellannerna genom en

uppgifter hur bygg-tillgängliga bebyggelsekartor. På detta knytssätt om
värdefaktorer till befintliga bygg-naden egenskapsuppgifter ochanvänds,

uppgifterfinnas hämtatsnader. Inledningsvis det ikommer stort sett som
sker med hjälp defastighetslängdema. Ajourhållningen av nummerur

innebär vidåsatts byggnadsregistret. Dettabyggnaderna i att mansom
följer medbyggnadvilken marken. Be-avstyckning kant.ex. somen se

till FRMfrån FBM sambandträffande från avisering iområde sker en
fastighetsbildningsförråttningen. Införandet och förändrademed av nya

till FDS.uppgifter i sker därefter via terminalFR anslutenärsom
Sammantaget medför det ide redovisade förändringarna att vartovan

ändradefall beträffande villafastighetema inte mreligger något behov av
regler ivad gäller indelningen taxeringsenheter.

Ägarförhållanden10.4.2

enligtEnligt skall fastighet taxeringsenheter4 kap. 2 § FTL uppdelas ien
ägarförhållanden skilda delar den har olika ägare.om av

års allmännaEnligt 199293:l22 vissa frågor inför 1994prop. om
fastighetstaxering, 61, har RSV uttalat det börs. övervägas attattm.m.

tillägg bestämmelsen vilket uttryckligen framhålls för-till igöra ett att
del fastighet, för fastighetsbildning,sin giltighet krävervärv av av som

skall beaktas vid indelning i taxeringsenheter.
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regleras inteI FTL skall till fastighetägarevem som anses som en
deleller fråga får med ledningDenna de lagregler ochavgöras av

den praxis kan på området. Av allmän praxisfinnas inom skatte-som
framgårrätten civilrättsliga regler äganderätt till fastighetatt om

tillämpas. När det förtidpunkten äganderättens övergånggäller anses
äganderätten över dag bindande köpeavtal träffats,gå den när i regel

RÅkontraktsdagen jfr 1993 ref 65. Som undantag gäller sådana fall där
intagitsi köpeavtalet bestämmelse tidpunkt för äganderättensen om annan

övergång.

Vårt förslag

föreslårVi bestämmelse med det angivna innehållet in i 1 kap.att tasen
5 § FTL.

10.4.3 Bostäder lanbruksenhetpå

ursprungliga syftetDet med indela den taxerade egendomen iatt taxe-
ringsenheter erhålla enheter lämpligen borde för sig.att taxerasvar som

deFör olika gällde olika beskattningsregler.enheterna Så beskattades
fritidshus lantbruksfastighetpå enligt andra regler de gälldeänen som
registerfastigheten i övrigt.

Genom de ändringarna i skattesystemet 1990 års skattereformsenaste
har sambandet mellan inkomsttaxeringen och fastighetstaxeringen för-

Avgörande är den gränsdragning vid inkomst-svagats. görsnumera som
taxeringen mellan begreppen privatbostadsfastighct och näringsfastighet

l0.3.6.se avsnitt le regler tillämpas från den l januari 1994som
återfinns §i 5 KL och innebär bl.a. följande.

Den egendom omfattas begreppet privatbostadsfastighet små-ärsom av
hus markmed småhusenhet, småhus påutgör marksom samtannans
småhus är inrättat till bostad eller två familjer med tillhörandesom en

lantbruksenhet,tomtmark småhuset privatbostad.är Som privat-om en
bostad räknas småhus helt eller till övervägande del eller, i frågasom om

tillhus inrättatär två familjer,bostad till väsentlig del används försom
denneeller vissaägarens närståendes eller fritidsboende. Hitpermanent-

kan också i Vissa fall obebyggd tomtmark.räknas Andra fastigheter hän-
förs näringsfastighet.till Småhus, småhusenhet, lantbruksenhet och stor-
lek innebördhar i fastighetstaxeringslagen.samma som

Grundläggande för gränsdragningen den indelningär vidgörssom
fastighetstaxeringen, nämligen det fråga småhusär eller småhus-om om

falletenhet. Om Så uppfylls kravet såvitt fastigheten ellerär avser
fastighetsdelen för det skall kunna bli privatbostadsfastighet.att en
Därutöver detär avgörande använder byggnadenägaren sin pri-om som
vatbostad eller Privatbostadsfastighetej. lantbruksenhet kan fr.o.m.
1995 års taxering begäran räknas näringsfastighetägarens som om
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m2 nybyggnadsår föresmåhusets uppgår till minst 400 och detstorlek har
år 1930.

Som tidigare finns i 4 kap. 5 § andra stycket FTL bestäm-nämnts en
bygg-hyreshusmelse innebär småhus, och tomtmark till sådanaattsom

under förutsättningar. Enligt dessanader skall ingå i lantbruksenhet vissa
mark,tillskall husen ligga i anslutning lantbruksenhet produktivavars

minst hektar.åkermark, betesmark och skogsmark, omfattar 5dvs.
Bestämmelsenbostad i lantbruket.skall dessutom behövasHusen som

tidigareinfördes i samband med tillkomsten FTL 1979 hadelag i av men
lagstift-motsvarighet handledningen för AFT 75. Genom 1979 årsien

bestämmelsen anknöt till vadning gjordes den förändringen att som
infördeskeddeklassificerades lantbruksenhet. Detta attgenom mansom

hänfördes till lantbruksenhetden egendomregel med innebörd att somen
huvudsak övrigajordbruksfastighet, medan ifick beskattningsnaturen

fastighet.taxeringsenheter beskattningsnaturenåsattes annan
aktuella i före-beräkna det antal byggnaderDet svårt ärär att som

000 mangårdsbyggna-varande har uppskattat 10sammanhang. Man att ca
småhus och utarrenderadeicke-behövligader och och 70 000tomter ca

småhusenheter.taxeringsenheterutbrutna tillärtomter egna
i 4 kap.beskattningsnatur ll § FTLLiksom fallet med reglerna omvar

stycket FTL aktua-saknar också bestämmelsen i kap. 5 § andra4 numera
längresåledes intekvarstår någotlitet 1990 års skattereforrn. Detgenom

från lantbruks-bostadshusinkomstskattesynpunkt brytabehov utattav ur
taxeringsenheter.enheterna för värdering som egna

Vårt förslag

frågor.tvåreglerarBestämmelsen i § andra stycket FTL Till4 kap. 5 att
lantbruksenhetmed ingå i denbörja fastställs småhus kanatt ett en om

Århektar. inteminst 5 fallettillhörande marken uppgår tillproduktiva
uppdelningoch omfattar hektar sker bo-fastigheten 2än attenmer

ochstadsbyggnaden tillhörandemed tomtmark indelas småhusenhetsom
sålundaåterstoden lantbruksenhet. Två olika taxeringsenheter bildassom

registerfastighet.av en
PrisbildningenFrågan sistnämnda uppdelning verkligen behövs.är om

for i mångt gällerdessa småjordbruk kan och följamycket denantas som
finnsfor småhusfastigheter. Helt säkert underlag för sådan bedömningen

dock inte. sistnämnda fastighetenöverföring till kategoriEn helaav
skulle emellertid gällandemed regler medföra delatt stor area-nu aven

intelen blev åsatt värde på grund regeln deninte värderarattav om man
del två Vidtomtmarken överstiger gånger storlek.normaltomtensav som
tidigare fastighetstaxeringar noterades vidare dettaegendomaratt av
slag stundom uppfödningsverksanrhet tämligenbedrevs hästar, varförav
värdefulla till kate-stallbyggnader kunde finnas. Sådana byggnader hör
gorin ekonomibyggnader ioch kan enligt gällande regler inte ingå en
småhusenhet. finna tillfredsställande lösning frågorFör dessaatt en
inom for småhustaxeringen skulle för denna taxeringreglerramen nya
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behöva skapas. Detta vi inte påkallat med tanke på det alltatt trotsanser
begränsad fastigheter.rör en grupp

En lösning skulle lägga in bostadsbyggnaden med till-attannan vara
hörande i lantbruksenheten. stället förl särskild taxerings-tomt att en
enhet småhusenhet måste bildas, skulle för framtiden byggnaden och

därtill få särskilda värderingsenheter inom lantbruksen-utgöratomten
heten.

Vi föreslår den sistnämnda modellen tillämpas för framtiden. Detatt
sammanlagda taxeringsvärdet torde med den föreslagna ändringenäven
bli ungefär detsamma följaskulle gällande regler. Den först-som av nu
nämnda modellen skulle däremot kunna vissa ojämnheter mellan olikage
fastigheter med jämförbar anealstorlek. Med vårt förslag vinns den för-
delen begreppen registerfastighet och taxeringsenhet iatt större ut-
sträckning kommer sammanfalla.att

Den andra frågan regleras i det inledningsvis nämnda lagrummetsom
sådana bostadsbyggnaderrör inte behövs ñr jordbruket, dessoavsettsom

storlek. Hit hör småhus lantbruket hyr för fritids- ellerägaren utsom av
permanentboende. dag bryts dessal och bildar självständigaäven ut taxe-
ringsenheter. Om utomstående byggnaden skall fastighetsdeklara-ägeren
tion avlämnas byggnadens medan tomtmarken redovisasägare denav av

lantbruket. Vi föreslår föräger dessa fall lösning försom samma som
småjordbruken.

Samtliga bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark, lant-ägssom av
brukaren, kommer med demra lösning ingå i lantbruksenheten. Små-att
husen och marken bildar därvid särskilda värderingsenheter och värderas
enligt regler m: småhus på lantbruksenheter. Omtaxeringsamma som av
bostadsbyggnadema kan ske vid 98 förAFT lantbruksenheter.

Med den föreslagna ordningen uppnår den förenklingen detattman
totala antalet taxeringsenheter minskas. Genom småhusen till-att taxera

med lantbruket får skatteförvaltningen jämnare arbetsfördel-sammans en
ning. Värderingstekniskt eller hanteringsmässigt förslaget ingamöter
beaktansvärda svårigheter för de berörda myndigheterna. För ägaren av
lantbruket inträder den fördelen hans samlade innehav på register-att
fastigheten blir vid tillfälle och inte vid tillfällen.tvåtaxerat ett som nu

Vi föreslår bakgrund det anförda regeln i andra stycket imot attav
kap.4 5 § FTL ändras.
Beträffande övriga fall, dvs. fastighetsägaren bygg-när än ägerannan

naden, hänvisas till vad gäller byggnad å, dvs. byggnadenssom om
för byggnadsvärdet.ägare Tomtmarken redovisas dock till-taxeras

med lantbruket i enlighet med det sagda.sammans nyss
Våra förslag löser dock inte helt sedan länge diskuterad fråga,en

aktualiserad bl.a. Sveriges Jordägareförbund, nämligen detsenast attav
sammanlagda taxeringsvärdet inkluderande nämnda byggnader och-

inom lantbruksfastighct överstiger %75 marknadsvärdettomter en av-
för lantbruksfastigheten den värderats enhet. Beträffande dettaom som en
problem kan följande nämnas.

För de fall lantbrukare har småhus och därtill hörande tomtmarken
värderas dessa enligt regler för småhusenheter.gängse Eftersom de inte
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hänförs till klass 2fastigheter dessa småhusenhetersjälvständigautgör
värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden 8 kap.eller i med3 enlighet

hänförs dekap. Till klass 2och 3 5 § RSV:VF.3 12 kap. 3 § FTL
fallmöjlig sådanafall avstyckning kan och till klass 3där somanses

skett ibedöms avstyckningsbara. Med den uppmjukning som nusom
aktuellatorde mycket delfastighetsbildningssamrnanhang stor av nuen

får den förvilket till de barafå avstyckningsbara, leder atttomter anses
000 kronor. Imed 10nedsättningen vid värderingenklass 2 anvisade
på 0,5. Vidaremed nedräkningsfaktormultipliceras riktvärdetklass 3 en

byggnadsvärdet.får högre dubblagäller markvärdet inte sättas änatt
reellahelt klarti frågasmåhusenheterDe är representerarsom nu

också de taxerings-ofta kan påräknas tordeEftersom avstyckningvärden.
åsättsrättvisande defall likavärden åsätts i dessa somsomvarasom

Å fogmed visst hävdasandra sidan kanvanliga småhusenheter. att
bliregisterfastigheten stundom kangäller helavärderingsresultatet såvitt

registerfastigheten sådan.lantbruksenhetenñr tillhögt somom man ser
värdefaktomsjälvasagda regleras i FTL baraSom framgått det nyssav

och nedräkningförhållanden. reduceringfastighetsrättsliga Den som
normgivning. Vi ingensedan regleras RSV:sskall tillämpas sergenom

likväl redovisa följandevillanledning på dettaändra systematt syn-men
inför 1998 års allmännaförberedelsearbetetpunkter för det kommande

lantbmk.fastighetstaxering av
i klass 3 bygger vissanedräkningen 0,5Den nuvarande antagan-

schablonisering. tordetämligen Detfår innefattaden och sägas en grov
arbetahanterbart medå sidan inte praktiskt änandra annatattvara

Förhållandena kan i ochvärderingsmodeller i dessa fall.tämligen enkla
lantbruket endast finnsdetför sig olika värdesynpunkt ettomvara ur

slag dessa uppgår tillmindre antal småhus förevarande än ettomav
nedsättning samtidigtlämplig måsteantal. Vid bedömningstörre enen av

mellan klass och tänk-rimlig avvägning III. Enbeaktas fåratt man en
nedsättning till respektivemed 80bar lösning skulle arbetaatt envara

lantbruksenhet.behövliga småhus inom40 % för klass och förIII en
normalt minstmindre sådan börPå lantbruksenhet även ettenen --

viddärför klass-bostad ochsmåhus behövligt för ägarensomanses vara
indelasfastighetsrättsliga förhållandenindelningen värdefaktom somav

mark-tabell- ochfulltsmåhus och värderas tillför lantbruket behövligt
Övriga förhållanden.efter fastighetsrättsligasmåhus värderasvärde.

värde-givetvis iharsmåhus på lantbruksenhetVad vi anförtnu om
småhus.fråga andraringshänseende tyngd imotsvarande även om

viljaSkullebeakta.följandeVad gäller ikraftträdandet är att man
såvittproblemtillämpa förslag generellt vid AFT 96 uppkommervåra

lantbruketsbostäder för ägaregäller de småhus behövsinte somsom
tillbaka till1996 går närmastmil. särskilda fastighetstaxeringenDen

lantbrukstaxe-föregående den allmännaAFT för berörd kategori, dvs.nu
för småhusdevärderingsreglerringen 1992. Vid denna taxering saknades

del kandennaframdeles ingå lantbruksenhet. Ivi föreslår skall isom nu
98.och SFT Etttillämpas första gången vid AFTdärför våra förslag

behövligtfall där småhuset i frågaundantag de ärutgörs att anse somav
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våra förslag tillämpas redan 1996. Förför driften. denna del kanI att
och 1997 års fastighetstaxeringarundvika kategoribyten bör under 1996

föreslår, skall liggasmåhus inte bara,det gälla att ett som
Övergångsvis tillfyllest gällandebör detlantbmksenheten. rättsattvara

medhar tagit in bestämmelseri anslutning till uppfyllt. Vikrav är nu
övergångsbestämmelsema.angiven innebörd i

10.4.4 Kommungränser

får ingåtaxeringsenhet endastikap. 3 § ställs kravetI 4 FTL att
i kommun.fastighetsdelar belägnafastigheter eller år sammasom

i de ursprungligaoklara. FråganMotiven för bestämmelsen är upptas
indelningsbestämmelserexempel påutredningsdirektiven 4s. somsom

kan behöva över.ses
inte längre fylla någonpåseende tyckasBestämmelsen kan vid förstaett

garantibeskattningen sedan längekommunalafunktion. Dels har den upp-
löpandebeslutade skattereformenår 1990dels beskattas denhört, genom

statliga kapital-privatbostadsfastigheter enbart deninkomster från genom
fastighetsskatten.den statligabeskattningen fastighetsinnehavsamt genom

löpandeföreslagit denFastighetsbeskattningsutredningen har bl.a. att
ske schablon-fortsättningen skallbeskattningen egnahem i genom enav

kapital SOU 1994:57.intäkt i inkomstslaget
i varje kommun.det tidigare fanns FTNförändringEn är att enannan

organisationenhar upphört i denanknytning till kommunenDenna nya
vidi stället har skattenämndfastighetstaxeringen att man enav genom

varje LOK.
talar för anknyt-andra omständigheterEmellertid finns det attsom

fastighetsregistretsbibehålls. Bl.a.ningen till kommunindelningen utgörs
och Vidare följertrakt, blockfastighetsbeteckning kommun, nummer.av

Härtillkommunindelningen.värdeområden för småhusindelningen i
varit vanlig i vårtkommunal anknytning harkommer skatteuttag medatt

omständigheterandra länder. kanland och alltjämt det i Dettaär vara
hänseende.i förevarandetalar ändring görsmot attsom en

Vårt förslag

alltjämtkommungränsBestämmelsen i 4 kap. 3 § FTL utgör urenom
taxeringsenhetslämplig avgränsningadministrativ synpunkt om-av en

kvarstå.fattning och bör därför

Övrigt10.4.5

redovisats i detförslag i denna del till vadVi har begränsat våra som
registerfastighet har delats iföregående. därEn del situationer uppen
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ilångtgående ändringarganskasådanflera taxeringsenheter är art attav
uppnå längreskulle viljabli nödvändigaskulledagens system enom man

Påregisterfastighet.taxeringsenhet ochöverensstämmelse mellangående
verkstadsånda-förbyggnadfinnassmåhusfastighet kan ävent.ex. enen

bildaindustribyggnad ochindelasmål, vilken då skall taxe-en egensom
taxerings-berörsfastigheter änsådanaringsenhet. Antalet enav mersom

finnaskombinationer kanMotsvarandefall.500enhet uppgår till lca
berörslantbmksfastigheterAntaletjordbruk.i frågaäven somt.ex.om
antaletochtill 500uppskattas 7taxeringsenhet kan st.än caav mer en

tordedessa fallfall till 2 300 Förmotsvarandeindustrifastigheter i st.ca
Medananvändas.kunnalantbrukets bostäderförvi föreslårknappast vad

värderingsma-lantbrukstaxeringenvidbostäder måsteändå etttaxeras -
ochindustri-förlägetterial således redanfinns är annat t.ex.ett-

värderings-byggnadersistnämndaSkullehyresfastigheter. även somses
ursprungligatill dendelvis återgånginnebärabl.a.enheter skulle detta en

för alla kate-sådannämligen allmänfastighetstaxering,formen för en
fungerar väl. Enkategoritaxering ochgorier. nuvarandeDet utgör en

olikaför taxeringarbetsmetodemaolikademycket fördel är att avstor
utnyttjandevarför jämnarekategorier kan hållas i sår ett resursernaav

möjliggörs.
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Förfarandefrågor11

Allmänt

tillför övergångförslag vi redovisatDe överväganden och enensom
till så långt möjligtfastighetstaxering syftarframtida registerbaserad att
Såvitt förfarandettaxeringen.försöka rationalisera arbetet kring rör

deklarationi dag skallberörs inte bara de fastighetsägare avge ensom
arbetsuppgifter påverkas.myndigheternasävenutan

omedelbar anknyt-sådana frågor harVi baratar mersom ennu upp
slutliga förslag,för tid innan våraning till innebärAFT 96. Detta att

två olikagodtagna så kommerunder 1995, blirskall redovisassom
deklarationslösti principgälla, byggerarbetsmodeller ettatt en som

nuvarande. Olägenhetema häravdetförfarande och motsvararen som
allmänna fastighetstaxeringmärkbara.torde dock inte bli allt för Nästa

Vi från allalantbruksenheterna. utgårefter 1996 98AFT rörär attsom
på register-efter 1996 kommer byggaallmänna fastighetstaxeringar att ett

baserat förfarande.

Deklarationsplikten

skall lämna regleras främst iuppgifter fastighetsägare 18 kap.De som
utformning och iFTL. § fastslås den allmänna deklarationspliktensI 1

framgår vissdeklarationsskyldig.2 § 6-8är Av ytter-anges vem som
kapitlet finnsIligare uppgiftsplikt, liksom fastighet kan besiktigas.att en

tvångsbesiktning, för-förelägganden, anstånd, vite,regleräven om
seningsavgift, straffansvar m.m.

såvittövergång till registerbaserat förfarande innebär ärEn ett avnu
upphör. Kvarintresse framför allmänna deklarationspliktenallt denatt

riktighet.uppgiftemasstår dock fastighetsägarens primära föransvar
Även detreglerför framtiden kommer det nämligen behövas göratt som

för närvarande.uppgiftermöjligt in i slagatt stort sett somav samma
kontrollåtgärder.vitesförelägganden nämndaDetsamma gäller och nyss
AFT 96 kommerDen nyheten blir flertalet småhusägare införstora att

skalloch delvärdenatillställas särskild blankett taxeringsvärdetdäratt en
till slutvärdena.finnas liksom uppgifter framsamtliga relevanta ledersom

prelimi-Det angivna taxeringsvärdet, liksom delvärdena, är ettatt somse
det slut-förslag. inget sker fastställs sedan dessa värdenOmnärt genom
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liga taxeringsbeslut, vilket den juni under taxeringsåret skall15senast
tillställas både förenkladde fått förslag till fastighetstaxering och desom

i vanlig ordning avlämnat fastighetsdeklaration. taxerings-Genom attsom
värdet redan i det förslag sänds får fastighetsägaren full-utanges som en
ständig bild den värdering skett, vilket torde underlätta ägarensav som
granskning förslaget. Härtill fördel förkommer de fastighetsägareav en

berörs det förenklade förfarandet, nämligen de tidigtatt ettsom av
stadium får besked underlaget för fastighetsskatten for det närmastom
följande året. tydlighetens vill dock påpeka fastig-I intresse vi att enom
hetsägare inte det föreslagna preliminära taxeringsvärdet,reagerat mot
detta givetvis inte hindrar Skattemyndigheten från under taxerings-att
arbetet komma med invändningar detsamma.mot

Vi vill i förslagsammanhanget erinra arbetet med årligettom om-om
räkning taxeringsvärden avsnitt sådant förfarandese 4.2. Om ettav
införs måste givetvis informationden behövs ñr belysaattsom om-
rälmingseffekter samtidigt redovisas i det utskickade materialet.

Deklarationsplikten blir med vårt förslag beroende vederbörandeav om
fått färdigt taxeringsförslag inte.eller Normalt skall sådant ocksåett ett
kunna tillställas det flertalet småhusägare vid emeller-AFT 96. Omstora
tid skattemyndigheten redan från början bedömer det registrerade under-
laget otillräckligt för kunna läggas till grund ñr beräkningenattsom av
taxeringsvärdet får fastighetsägaren i stället tillställas sedvanligen
deklarationsblankett. hindrar i och for sigInget den inteäven äratt som
skyldig deklarera likväl avlämnar deklaration. Sådana fall tordeatt en
dock bli sällsynta. I 18 kap. 1 § första stycket får tilläggFTL görasett

innebörd allmän deklarationsplikt således inte föreliggeratt ettav om
förslag till taxeringsvärde Liksom i dag skall dock varje fastig-utsänts.
hetsägare skyldig deklarera efter föreläggande kap.18 l §att ettvara
sista stycket FTL.

Om den tillställts färdig blankett har synpunkter på innehålletsom en
blir situationen densamma i dag. Fastighetsägaren eller denrättaresom -

enligt 18 kap. uppgiftsansvarig2 § FTL får då vända tillsigärsom -
Skattemyndigheten med sina erinringar vid den tidpunkt deklarationsenast
skulle ha lämnats. fortsattaI det taxeringsarbetet får sedan ställning tas

Övertill uppgifterna kan godtas eller inte. huvud medför våratagetom
förslag inga ändringar för fall tvistde uppstår mellan fastighetsägare och
skattemyndighet under det fortsatta taxeringsarbetet. inte nöjdDen ärsom
med taxeringsbeslutet får i vanlig ordning därefter begära omprövning för

sedan sista utnyttja taxeringsprocessen i sedvan-att attsom resurs genom
lig ordning klaga till länsrätten.

Ansvarsfrågor

I avsnitt 8.6.2 har vi redovisat varför vi för lösning in-stannat en
nebärande någon blankett inte skall behöva återsändas i undertecknatatt
skick till skattemyndigheten. Den fastighetsägare sig kunnasom anser
godta det material Skattemyndigheten skickat behöver således inteutsom
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teoretisktfallmedför iåtgärder. Dettaytterligare vartnågravidta --
FTL41 §18 kap.till nuläget. li förhållandeansvarsförändringvissen

oaktsamhet lämnarelleruppsåtligendennämligen att av grovsomanges
förföranleder faradärigenom attoriktig uppgift ochmedhandlingen

fängelse i högstellertill böterlåg kan dömasförblirtaxeringen sex
före-verkat ihittills barabestämmelsenharveterligtOssmånader.

till register-övergångEfterlett till åtal.intesyftebyggande enenmen
fallfråga i deistraffansvar inte kommafastighetstaxering kanbaserad

skattemyndig-taxeringlågförinvändaunderlåternågon mot somatt en
falletheller bliSå kan intematerialet.utskickadeföreslagit i detheten

frånsänkt taxeringförtill stöduppgifterlämnademuntligen enenom
igällandefrångå rättdet motiveratinte funnitVi hargodtas. attägare

förutsättninguppgiftslämnandeskriftligtpåkravdel med dessdenna som
ochDanmarkövrigt iförgällerordningmotsvarandestraffansvar. Enfor

ifrågava-hörbildenTillproblem.några praktiska attinte vållathar där
skatte-pågåendei den översynenbehandlasstraffbestämmelserande av

1993:08.Fibrottslagen

Förseningsavgift

förseningsavgiftenberörasagdatill det ävenanslutningVi vill i ovan
för-fåttdenföljandedetföreslår i ettViFTL. att18 kap. 42 § som

eventuellamedinskall kommafastighetstaxeringtillförslagenklat
förgällertiddvs. inomnovember,den lerinringar somsammasenast

ideklarationsinlämnarintefullgörande. Dendeklarationspliktens som
detsig kanoch förförseningsavgift. Ipåföraskommatid kan att en

för denborde gällaeffektivitetsskäldetsammainteifrågasättas somavom
åt-detdock funnitVi harförerinringarsina attin medkommer sent. -

förskältillräckligaföreliggerinteinledningsskedeminstone i enett -
nödvändigframtiden blir rördeklaration idärfallsådan ordning. De

ochtillräckligt underlagsaknarmyndigheternadärsådana situationer ett
kompletteras. Läget ärangeläget dettasåledesdär det är snarastatt

bilden hörTillförfarandet.förenkladei detdelvis änsåledes annatett
efterhandideklarationfullständigheltin intelämnatdenäven att ensom

sanktion. Dess-någondrabbasuppgifterytterligarekan lämna attutan av
viss månha iomprövningsinstitutetinfördafår det ansesutom numera

Itidsmönster.sanktioneratdetaljrikt ochallförminskat behovet ettav
slutligtinnanutvärderas96AFTerfarenheterna ettfall börvart av

förseningsavgift.utvidgadfrågaikanställningstagande göras enom

Kontrollen

inriktning.kontrollarbetetsåterverkarförfarande ävenEtt förenklat
skerkontrollindividuellpå tankenbyggernuvarandeDet attsystemet en

fårförfaranderegisterbaseratriktighet. Ideklarationensingivnaden ettav
kan, förDetinriktning.generell attkontrollernahelt naturligt en mer



142 Förfarandejiágor SOU 1994:62

exempel, visa signämna lämpligt närmare studera fallett de där denatt
erlagda köpeskillingen står i mindre godsenast överensstämmelse med

det åsatta taxeringsvärdet. Här kan då sådana fall vidsorteras ut en
efterföljande kontroll inom den för SKM gällande årliga omprövnings-
tiden. Ett tänkbart fall är motsvarande specialgranskningannat en av
olika former gruppbebyggelse.av

Genomförandet

En allmän fastighetstaxering innefattar arbetsmoment sträcker sigsom
över ganska lång tid. Senast den l oktober 1994 skall RSV ha beslutaten

föreskrifter för förberedelsearbetet inför AFT 96 19 kap. §l FTL.om
Den 15 november år skall förslag finnas till föreskriftersamma om
klassindelning. Det tveksamt dessaär tider kan iakttas inför AFT 96om
eftersom slutliga ställningstaganden till våra förslag inte föreligger i
tillräckligt god tid. Vi utgår från RSV i sådant fall begäratt temporären
författningsändring. Den 15 1995 skall SKM lämna förslag till bl.a.mars
indelningen i värdeområden. Den l september beslutar RSV vissaom
föreskrifter klassindelning Vid denna tidpunkt skall såledesom m.m.
förberedelsearbetet avslutat.vara

Själva taxeringsarbetet kan inledas densägas 15 september 1995 med
förtryckning deklarationema, vilka skall fastighetsägarna tillav vara
handa den 30 månad. Den deklarationstidpunktensenast senastesamma

enligtär 18 kap. 9 § FTL den l november 1995 vid AFT 96. fallFör de
fastighetsägarna inte godtar det utskickade materialet har de därför en
månad på sig inkomma med erinringar till Skattemyndigheten.att Den

i enlighet med vad tidigare anförts skall deklarera skall lämnasom
deklaration inom tid.samma

I frågan detta tidsschema kan hålla med vårtäven förslag tillom
registerbaserat förfarande har vi gjort följande bedömning. Redan i det

gällande förtrycks åtskilliga uppgifter i deklarationsmateria-systemetnu
let. För framtiden blir då främst fråga förtrycka uppgifterattom om
taxeringsvärden och förekommande delvärden. Enligt vad vi inhämtat blir
det frågan så begränsade uppgifter anledning tillom attpass nya annan
bedömning saknas gällande tidsplanän kan behållas.att

Övrigt

Som tidigare påpekats berör våra förslag inte det fortsatta taxeringsarbetet
varför några ändringar i dessa fall inte aktuella förär närvarande. Nu-
varande lagregler för beredning, granskning, beslut, utsändande under-av

Ävenrättelse kvarstår således oförändrade. dessa delar, liksom vadosv.
vi i övrigt behandlat, kommer självfallet ytterligare i vårtövervägasatt
fortsatta utredningsarbete.

Avslutningsvis vill vi inämna 1993941224 föreslagits änd-att prop.
Ändringarnaringar i skatteregisterlagen, går grund-ut attm.m.
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skall få fattasinkomsttaxeringårligbl.a.beslutläggande genomom
utelämnas.fårför beslutetskälenfalli dedatabehandlingautomatisk
den skatt-fall därdeförfaringssättet årför detTillämpningsområdet nya

så-och därinkomstskattedeklarationenförtrycktadengodkäntskyldige
1995fr.o.m.tillämpasskalltillkommit. Detledes inget systemetnytt nya

skall kunnaförfaringssättmotsvarandefrånutgårtaxering. Viårs ettatt
föreslårvifastighetstaxeringssystemförenkladedetitillämpas även nu

RSV.behandling inomtillfrågaoch denna tasatt upp
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frågorSärskilda12

96vid AFTFörberedelsearbetet12.1

12.1.1 Allmänt

avsnitt detbeskrivits i 6.3. Iinriktning hargenerellaFörberedelsearbetets
med96, främstinför AFTförberedelsearbetetföljande behandlas närmare

gjort.myndigheteransvarigabedömningar närmastutgångspunkt i som
huvudsakligen följandeomfattarAFTinförFörberedelsearbetet mo-en

ment:

värderingsmodellen,översyn av-
värdeomráden,iindelning-

riktvärdenivåer,val av-
rekommendationer.ochföreskriftermateriellaframtagande av-

möjligt tilllångt läggasskall så90inför AFTutfördesarbeteDet som
be-Normalt torde krävas96.inför AFTförberedelsearbetetgrund för

förändringar.gränsade
värderingsmodellensfrågor närmarevi berörtoch 10 harI avsnitt 9 om

metod för förenkladbeskrivitviharavsnitt 12.1utformning och i en
tomtmarksvärde.beräkning av

annorlundanågotförberedelsearbetet ske på96 kommerVid AFT att
i arbets-finna delshärtill stårOrsakernavid 90. attAFTän attsätt

övertagits LMVarbetsuppgifteroch derasslopatsvid FTN avgrupperna
nämndatillämpningen dendels ioch skattemyndighetema, ovanav

delarinnebärandetomtmarksvärden,beräkningenförenklade att manav
schablonmässigt Detsätt.byggnadsvärdet pårespektive etttomt- merupp

tomtmarks-förankratill följd kanfårintegrerade arbetssättet att man
innebär dessaisamtidigt SKM. Sammantagettotala värdetvärdet och

till kortarekan koncentrerasförberedelsearbetetförändringar att en
bestod i90vid AFTförberedelsearbetetdeltidsperiod. Den somav
påfåvid 96riktvärdekarta kommer AFT görasupprättande annatattav

obebyggda fastighetertillgången på köpbegränsademycketDensätt. av
förberedelsearbetet meddirekt fårvärderingsteknikeminnebär startaatt

tidpunktvid dennafastigheter. Redanbebyggdaköpanalyseraatt av
tabellnivåerochrelationstabellerförslag tillpreliminärttorde därför ett
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Ävenfinnas. prowärderingssystemett klan värderingstek-näravses vara
nikern inleder sitt arbete i november 1994.

Senast den 31 december skall förslag till tabellvärdenivåer klara.vara
Därefter gallras och kompletteras ortsprismaterialet. Den februaril skall
LMV:s första förslag till riktvärdekarta S nivåer och områdesindelning
vad indelning i värdeområden föreligga. I påbörjas arbetetavser mars
med uppdatera ortsprismaterialetatt med köpen från fjärde kvartalet
1994, vilket saknas i det inledande ortsprismaterialet. Därefter beräknas
omräkningstalen och under och april bedrivs därefter självamars prov-
värderingen. Slutligt förslag till reviderad riktvärdekarta S skall föreligga
den 15 maj.

12.1.2 Indelningen i värdeområden

Målsättningen indelaär landet i värdeonrråden iatt allt väsentligt ärsom
enhetliga.

Vid AFT 90 gjordes digitalisering markvärdeområdena för små-en av
hus i delenstörre landet där koordinatregistret då upplagt. Detav var
innebar samtliga ñr värdeområdenagränseratt åsattes koordinater. Detta
arbete utfördes LMV och CFD. Efter det fåttgränserna koordinaterattav
söktes samtliga fastigheter inom respektive värdeområde och områdes-ut

för värdeområdet kopplades till fastigheterna.numret Till områdesnumret
kopplas sedan tabellnivåer, markvärden etc.

Samtliga värdeområden finns lagrade i FTR. De uppdateringar harsom
gjorts vid kommande års finnsSFT också i registret, liksom tabellnivåer
och markvärden för respektive värdeområde. En viss del det arbeteav

lades ned vid AFT 90 kan således utnyttjas vid AFT 96.som digitali-De
serade värdeområdena behöver endast digitaliseras på i de fall värde-nytt
områdesgränsema ändras. På behöversätt värdeområdestillhörig-samma
heten för köpen undersökas endast iden utsträckning vârdeområdesindel-
ningen ändras.

Kostnaden för digitaliseringen inför AFT 90 de 0007 värdeom-av ca
rådena för tomtmark uppgick till 4,9 miljoner kronor. De kostnaderca

lades ned i förberedelsearbetet inför AFT 90 betraktadessom delvis som
investeringskostnad inför kommande allmänna fastighetstaxeringar.en

Nuvarande indelning i värdeområden i huvudsakär tillfredsställande och
den teknik byggts för ajourhålla områdena böratt utnyttjas vidsom upp
AFT 96. En denöversyn framtagna områdesindelningen dock nöd-ärav
vändig.

I avsnitt 8.4 berör vi ytterligare nröjlighetema i framtiden produceraatt
riktvärdekartor digitalt.
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Provvärderingen12.1.3

ochBeräkningsgångvärderingsmodellen delvisVid 90AFT ny.var
oför-Med i huvudsakomarbetade.utsträckningtabellverk i vissvar

96provvärderingsförfarandet vid AFTkommer attprinciperändrade
armorlunda.delvisendast bli

tomtmarkberäkningforbeskrivna modellenavsnitt 12.1Med den i av
prowärderingspeciellnågonnormaltbrist på köpgrundkommer på av

bådeRiktvärdeangivelserinte utföras.fastigheterobebyggdaköpav av
totala köpesumman.utifrån denberäknasbyggnadför mark och

framnivåerpreliminäranivåläggningen läggsTill grund för tassom
Kontroll 75-pro-90.gällde AFTnivåerbl.a. demed ledning avsomav

medområde ochvarjefinns inomde köpcentsnivån sker sedan mot som
tabeller Detta görsregler,materiellatillämpning etc. genomnyaav nya

iprovvärderingssystem. OmdatorbaseradeLMV:sanvändning sam-av
tveksamhetföreliggerprowärderingsobjektband med gallringen omav
Förfaringssättetbort.gallras köpetbeskaffenhetellerrepresentativitet

i förhållan-kan minskaprowärderingsarbetetförkostnadernainnebär att
år sedangått enbartdetgrundpå senastede till AFT 90 att sexnuav

dock med75-procentsnivån skerKontrollensmåhus.taxering avav
tidigare.ambitionsnivå somsamma

reglerat i 8 kap.normhusetinför 96 ärändring AFT rörEn somannan
redovisathar vilagrumtill dettaspecialmotiveringen att2 § FTL. I en

år15tillnybyggda hus ärnuvarandefrånskeövergång bör ett som
gammalt.

iredovisas96vid AFTförberedelsearbetetförKostnadsberäkningar
kap. 13.

tomtmarksvärdeberäkningFörenklad12.2 av

Bakgrund12.2.1

skalltaxeringsvärdet2 § FTLregeln i 5 kap.grundläggandeDen attom
taxeringsenhetens%75till det beloppbestämmas motsvarar avsom

förkapitelstycket i ävenförstaenligt 8 §marknadsvärde gäller samma
fördelvärdetsåledesskallsagda ävenenlighet med detdelvärdena. I nu

nivån.angivnatill denbestämmasmarken
fastighetsförsälj-ledningmedförsta handiMarknadsvärdet bestäms av

såvälantal försäljningargodtagbartdet finnsOmningar i ett avorten.
Vändeområdenväl.fungerarobebyggdabebyggda systemettomtersom

resultatetså stämmerfall bestämmasi sådanariktvärden kanoch att
längesedanemellertidharreglerna. Detnämndamed deöverens nyss

föronsprismaterialanvändbartframalltidvisat sig svårt ettattvara
försälj-sådanaförekommer knappastsina hållPåobebyggd tomtmark.

be-medlyckats välhittillsförhållande harningar. detta attTrots man
Emellertid dettahartomtmarken.riktvärdeangiwelser förriktigastämma
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i förberedelsearbetet krävt omfattande tidsinsatser vilket gåttmoment ut
andra viktiga arbetsmoment.över

Den knappa tillgången till ortsprismaterial avseende obebyggd tomt-
mark kommer sannolikt till AFT 96. Orsakerna ståratt accentueras att
finna i bl.a. de förändrade bostadsñnansieringsreglema infördes densom

januari1 1993 och de kvardröjande effekterna lågkonjunkturen. Dessaav
faktorer, sedda för sig och tillsammantagna, håller tillbaka normalvar en
nyproduktion och fritidshus. Ett problem depermanent- ärannatav
försäljningar tomtmark till perrnanenthus gjordes innan det blevav som
känt bostadsfmansieringsreglema skulle komma ändras. Dessa köpatt att
bör inte ingå i ortsprismaterialet den anledningen marknadsförut-attav
sättningarna för sådan tomtmark ändrades radikalt i och med nämndaatt
regler ändrades.

Det behövs därför rationella förmetoder arbetet medgöraatt attmer
bestämma värdenivåema För tomtmark mindre resurskrävande. Bristen på
ortsprismaterial kräver också lösningar för kraven hög värde-attnya
ringsnoggrannhet skall kunna bibehållas. Den nuvarande huvudregeln
måste således kompletteras för de fall där representativa markförsälj-
ningar saknas.

l2.2.2 Vårt förslag

I Danmark har vid fastighetstaxeringen värderingssystem förettman
mark i delar liknar det svenska. Inför fastighetstaxeringen 1992storasom
bestämde sig för komplettera och förbättra värderingssystemet förattman
tomtmark. Detta innebar i de statistiska analyserna använde bådeatt man
köp obebyggda och köp bebyggda för uppskattatomter tomter attav av
kvadratmetervärdena för obebyggd tomtmark.

Ett skälen till detta för motverka deatt tog steg attav man var
uppenbara problem följt antalet köp obebyggd tomtmarkattsom av av
minskat %med 65 i sedan dentätorterna fastighetstaxeringen.senaste

Hos har redan kompletterande metoder i de tidigare för-använtsoss
beredelsearbetena eftersom tillgången till köp obebyggd tomtmark inteav
alltid varit helt tillfredsställande. Exempelvis används relationen mellan
bebyggda och obebyggda fastigheter till bedöma vilken nivå märkvär-att
dena bör ligga på i områden inte har tillräckligt underlag i frågasom om
obebyggda Värderingsresultatet har väl också godtagbarttomter. ansetts
och någon omfattande kritik har inte heller förekommit. för-Dettamer
farande bör därför utvecklas ytterligare och användas systematisktmer

tidigareän bakgrund de svårigheter inför AFT 96.väntarmot av som
För framtiden skulle arbetet med bestämma värdenivåema föratt

tomtmark kunna förenklas. Liksom tidigare kartläggs värderelationerna
mellan norrnaltomten och nonnaltomten bebyggd med norrnhuset. De få
köp obebyggd tomtmark finns används till uppskatta relatio-attav som

För obebyggd tomtmark avviker från norrnaltomtens klassifice-nen. som
ringsdata kommer köpeskillingarna räknas med den gamla värde-att om,
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mark-normaltomtensdärefterförtomtmark,förringsmodellen att avse
köpdelmarknader därallaförprocedurnadsvärde. Denna avupprepas

visakommerberäkningarnastatistiskatomtmark finns. De attobebyggd
förhållandeprisnivå igenomsnittliganorrnaltomtenskurva angersomen

användasedangårnormhuset. Detmedbebyggd atttill tomtsamma
områ-inormaltomtenförtomtmarksvärdenaför bestämmafunktionen att

diagramnedanståendeskett. Itomtmark har ettden där inga köp gesav
exemplet,hanteras. Iskulle kunnahjälpmetodsådanpå hurexempel en

normhuset90,vid AFT utgörsförhållandena ettutifrånberäknats avsom
vändeår 1989.medsmåhus

köpesklllingtotalförhållande tillandel lNormaltomtensFigur 12.1

tkrnormaltomtenPris för
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tkrnormfasllghetenPris för

fungerafrämstsåledesskullemodellenbeskrivnakorthetiDen nu
ledning.tillräckligortsprismetoden intefallhjälpmedel i de gerettsom

klartså det§ FTLkap. 8i 5ändring attdärför görsföreslårVi att en
dettillåten. Imarkvärdetför ärberäkningsgrundalternativframgår att en

ytterligaremodellen över-får96inför AFTförberedelsearbetetfortsatta
sig detvisadet96 kan ettAFTutvärderingen attVid somvägas. nuav
skulle kunnaenkelhetsskäl ettförfarandetbeskrivnaalternativ gesav

forÖver alternativvårtdettahuvud utrymmetagetstörre utrymme. ger
rationaliseringar.ochbesparingar

Exploateringsmark12.3

iinfördesexploateringsenhetexploateringsmark ochBestämmelser om
ingår iobebyggd markskullereglernadeEnligtår 1981.FTL somnya
avsedddeltill någon ärochbyggnadsplanellerstadsplanfastställd som

indelas5 § FTLenligt 4 kap.byggnadsändamålföranvändas som enatt
Om detexploateringsenhet.nämligentaxeringsenhetstyp,särskild var
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fråga mark kunde indelas tomtmark eller detom som som om var uppen-
bart exploatering inte skulle komma genomförasatt elleratt avsevärt
fördröjas skulle marken inte klassificeras exploateringsmark.som

Genom den uppdelade allmänna fastighetstaxeringen, infördes vidsom
AFT 88, skulle i stället exploateringsmark indelas antingen småhus-som
enhet, hyreshusenhet eller industrienhet beroende på vilken byggnadstyp
exploateringsmarken avsedd for.är För undvika fastighetsägarenatt att
vid inkomstbeskattningen skulle få betydligt högre schablon-ta upp en
intäkt tidigare föreslogsän samtidigt exploateringsmark inte får ingåatt
i bebyggd taxeringsenhet.

Värderingen exploateringsmark utgår från de riktvärden be-ärav som
stämda för områdets tomtmark. Riktvärdet för exploateringsmark bestäms
således enligt kap.12 6 och §7 § FTL de riktvärdenattgenom som
gäller för tomtmark inom det berörda området justeras ned multi-genom
plikation med exploateringsfaktor bestäms med hänsyn till denen som
väntetid föreligga innan exploateringen beräknas börja och densom anses
exploateringstid föreligga under vilken exploatering kansom anses
beräknas pågå.

Det finns för närvarande 2 500 taxeringsenheter med exploaterings-ca
mark, 300 hyreshusenheter, 300l småhusenheter och 900varav ca avser
industrienheter.

Genom den plan- och bygglagen l987:l0, förutsätternya attsom
planlagd mark skall bebyggas inom kort tid, har del de tidigarestoren av
detaljplanerna upphävts. Behovet indela mark exploaterings-attav som
mark har härigenom minskat.

Det särskilda förfarandet vid värderingen exploateringsmark medförav
nänmts särskild värderingsmetodik. Indelningsförfarandetsom ovan ären

försvarande vid taxeringen,ett bla. beroende demoment problem som
uppkommer vid gränsdragningen mellan exploateringsmark och andra
ägoslag. Förfarandet innebär också speciell hantering med bl.a. sär-en
skilda blanketter och registrerings- och ADB-rutiner. Det skulle därför

såväl värderings- hanteringssynpunkt innebära avsevärd för-ur som en
enkling och rationalisering bort den särskilda indelningen ochatt ta
värderingen exploateringsmark. I de få fall nedjusteringav tomt-en av
mark med exploateringsmöjlighet blir aktuell kan sådan i det enskilda
fallet i stället göras justering för förhållanden.säregnagenom

En effekt ägoslaget exploateringsmark slopas blir denatt delav att av
sådan mark kvartersmarkutgör skall indelas tomtmark och densom som
del utgjort allmän plats skall för framtiden indelas övrig mark.som som
Har genomförandetiden gått bör marken indelas tomtmark endastut som

det är uppenbart den skall bebyggas, jfr 2 kap. 4 §att FTL.om
Enligt lagen 1984:1052 statlig fastighetsskatt 3 § b utgörom

fastighetsskatten %1,5 taxeringsvärdet värderingsenhet tomtmarkav av
obebyggdär värderingsenhet avseende exploateringsmark.samtsom

Eftersom således fastighetsskatten i dag utgår för bådasätt desamma
aktuella ägoslagen medför förslaget inte någon förändring i negativ rikt-
mng.
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Vårt förslag

bakgrund det anförda reglerna exploaterings-Vi föreslår attmot av om
innebär 6 kap. 8 12 kap. 6 och 7 §§mark skall utgå. Detta samtatt

kap. 5-7 §§rubriken före kap. 6 § och 2 kap. 4 412 utmönstras att
däri föreskrivsså vadoch 5 kap. § rubriken till 12 kap. ändras7 attsamt

exploateringsmark utgår.om

i12.4 Ofri stadtomt m.m

fastighet bl.a. skallI 1 kap. § b stadgas5 ägareatt av ansessom
stad.innehavare ofri is.k. tomtav

vi bestämmelsenförekommer föreslårinte längreEftersom institutet att
härom skall utmönstras.

fastighet denbestämmelse ävenI nämnda ägare somanges som avovan
inte klar-Antalet kvarvarande åboråttermed åborätt. ärinnehar fastighet

för närvarande medhundratal. Arbete pågåruppgår till någotlagt men
varefter ställning kanhärav får avvaktas,identifiera dessa. Resultatetatt

kan FTL.detta instituttill huruvida utmönstrasäventas ur





1531994:62SOU

96för AFTkostnaderBeräknade13

13.1 Allmänt

i nulä-fastighetstaxeringenförkostnaderför vissaredogjortskap. 5 harI
get.

beräknat1992:5RapportRSVnämndatidigareRSV har i sin rapport
beräk-96. Dessabörjar med AFTsexårscykelför denkostnaderna som

materiellabådevad gällerregelsystemoförändratbyggerningar ett
fastighetstaxeringen.vidorganisationenförfarandetregler samtsom

nivå tkr1992 årsKostnaderkostnaderTyp av
400250Förberedelser
300907Iaxering
900424ADB-kostnader
6001 582Summa

innebäralternativenlighet med Itaxering iregisterbaseradFörslaget till
redo-RSVberäkningarförhållande till deibesparingar kan göras somatt

199394-för budgetårenanslagsframställningfördjupadevisade i sin
199596.

proposi-1994. Avfr.0.m.organisationföreliggerInför AFT 96 en ny
101199394:1fastighetstaxeringen prop.vidOrganisationentionen s.

med-förväntasorganisation kandennaberäknatframgår attatt nyaman
periodenundermiljoner kronor50åtminstone drygtpåföra besparingar

fastighetstaxerings-anpassningenVidare uttalas199394-199697. att av
väsentligtbördessutominkomsttaxeringenförfarandet vidtillförfarandet

förenk-effektiviseringar ochvidareförförutsättningarnaöka att genom
besparingar.ytterligarelingar göra

organisa-på dengrundar sigföljandei detKostnadsberäkningama nya
minskadeberäkningartill tidigareförhållandedel de ivisstionen, dvs. av

rationalisering-hänföras tillkandet följanderedovisas ikostnaderna som
organisationen.dentill följd av nyaar

rationaliseringsvinsterdeför uppskattautgångspunktSom enatt som
beräknadeläggsinnebäraberäknassmåhustaxeringregisterbaserad att

för-inteKostnaderna har199596.199495 ochför budgetårenkostnader
totalakostnaderna denredovisadebudgetår. Dedelats på olika avser
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kostnaden för fastighetstaxering under perioden, med undantag kost-av
nader för omprövningsförfarandet.

Kostnaderna uppställdaär enligt modell enligt redovis-samma som
ningen kostnader i samband med anslagsframställningen. De kostnaderav

särskilt redovisas således kostnaderär för förberedelsearbetet,som
kostnader för taxering ADB-kostnader.samt

13.2 Förberedelsearbetet

Förberedelsearbetet inför AFT 96 genomförs till del under budgetåretstor
199495. I de beräknade kostnaderna för detta ingår LMV:s medverkan,
förberedelsearbetet centralt RSV och regionalt vid SKM, utbildning,
blanketter broschyrer.samt

Förutsättningarna ñr genomförandet ñrberedelsearbetet harav som
tidigare förändrats.nämnts Den förändring organisationen vid fastig-av
hetstaxering infördes fr.o.m. 1994 innebär bl.a. fastighetstaxe-attsom
ringsnämndemas arbetsgrupp slopats. Deras arbete har överförts till SKM

referensgrupp förankrar de beslut skall fattas. Detsom genom en som
förfarandet innebär rationaliseringar kan vid förberedelse-görasattnya

arbetet.
Förberedelsearbetet vid AFT 96 kommer grunda sig på det arbeteatt

utfördes i samband med AFT 90. Detta gäller bl.a. indelningen isom
värdeområden. Upprättande riktvärdekarta och provvärderingen utgörav
de huvudsakliga arbetsuppgifterna för LMV under förberedelsearbetet.
Vid AFT 96 kommer behovet ändringar i områdesindelningen attav vara
relativt begränsat, härom i avsnittnärmare 12.1.se

förenklingarDe föreslagits i avsnitt 12.2 rörande schabloniseratettsom
förfarande vid framtagande riktvärdeangivelsen för tomtmark kommerav
också leda till arbetet kan rationaliseras.att att

förberedelsearbetetI ingår skatteförvaltningensäven kostnader. Dessa
kostnader hänför sig till utskick förtryckta blanketter och underrättel-av

utbildning. Förslaget till registerbaseradsamt taxering innebärser att
besparingar kan främst vad kostnadernagöras för framställning ochavser

Ävenutskick påminnelser. utbildningskostnadema kan beräknasav
minska vid AFT 96.
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enligt följande.sammanfattasför förberedelsearbetet kanKostnaderna

inför AFT 96för förberedelsearbetetBeräknad kostnad tkr
års kostnadsnivåi 1992

RegisterbaseradOförändrat system
taxeringRSV 1992:5

46 00075 000LMY
10033 600RSV
7002324 500Blanketter

1 5001 500lnfonnation
800l 100Utbildning
0003Genomförandet -
10078105 700Summa

genomföra AFT 96 medförberäknade kostnadernaKostnaderna deutgör att
i sambandmedBeräkningarnalämnadestill AFT 90.i förhållandeoförändrat system

199394-199596.anslagsframställningbudgetårenfördjupadeRSV:s
och lokaler.ingår löner,I kostnaderna expenser

13.3 Taxering

påverkar be-fastighetstaxeringorganisationen för ävenförändradeDen
normalfallet fattar SKMgenomförandet. Iförräkningen kostnadernaav

Beslutet fattasfastighetstaxering.beslutorganisationenenligt den omnya
frågaomprövning tvistigdet frågadock skattenämnd när är av enomav

bedömningsfråga. be-eller Denskälighets-eller ärendetnär rör nyaen
tidigareandrahandsgranskningdeninnebärslutsordningen även att som

ske.fastighetstaxeringsnänmdema inte kommerutfördes attav
denregisterbaserad taxeringinnebärskatteförvaltningenFör att resurs-

hanteringberedning, registrering ochmedför arbetetinsats krävssom
med AFT 90.jämförtminskaskommer kunnaatt

registerbaserad taxering genomförs i enlig-Beräkningarna bygger att
kanFörutsättningarnaredovisade alternativavsnitt 9.5het med det i

följande:sammanfattas enligt

förenkladoktober 1995erhåller den 1Fastighetsägarna senast en-
förtaxeringsvärde grundernamed förslag tilldeklaration samtett

beräkningen.
% totala antaletförutsätts ske för 75förtryckningFullständig avca-

Övriga sedvanligtdeklarerafastighetsägare fårsmåhusenheter.
sätt.

Villskickas in.blankettentill taxering behöver inteGodtas förslaget-
lämna kompletteran-uppgifter ellerändra förtrycktafastighetsägaren

återsänds blanketten.de upplysningar
samtliga fastighetsägare.tillbeslutet skickasUnderrättelse utom-
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Beräknad kostnad tkr ñr genomförandet taxeringen AFT 96av
årsi 1992 kostnadsnivå påfördelat olika arbetsmoment

Oförändrat Registerbaseradsystem
taxeringRSV 1992:5

Beredningregistrering ss 000 19 000
Granskning lll 000 122 000m.m. uRegionagsgnordning 8 000 16 000
Arvoden 55 000 -Expenseroch lokaler 60 000 50 000
Summa 302 000 207 000

Vid registerbaseradtaxering tidsåtgångenför registrering beredningkommer och
minska väsentligt. förutsättning detta fastighetsägareninteEn för behöveräratt att

skicka deklarationen. Skatteförvaltningenskostnadför aktivt godkännande frånett
fastighetsägarenkan uppskattastill 40 miljoner kronor.ca

Granskningen minskar vid registerbaseradtaxering. innebärDäremot denen
förändrade organisationen del den kostnad tidigare redovisadesunderatt en av som
arvoden kommer överföras till skatteförvaltningenför för denkompenseraatt att

tidigaregranskning utfördes fastighetstaxeringsnämndensordförande.som av
regionalAven kostnaden för samordning, dvs. samordningen fastighetstaxe-av

ringsarbetet inom och mellan länen, kommer öka införandet denatt genom av nya
ggrrnisationen. i huvudsak i överförs tillDetta beror arbetet FIN SKM.att

skatteförvaltningens vid innebärAven roll förberedelsearbetet attnya resurser
från till miljonerarvoden kommer överföras SKM. Totalt kommer 33 de 55att av

finns redovisadeunder arvoden föras till SKM.överattsom

13.4 ADB-kostnader

Det fastighetstaxeringssystemet bruk vidFTS i AFT 94 ochtogsnya
har inneburit besparingar vid driften Vissa anpassningarsystemet.av av

återstår fortfarande.docksystemet
För svårtADB-systemet det kostnaderna för AFT 96är att separera

från övriga löpande kostnader i anslutning till de delar konverteringenav
Ärendehanteringssystemetåterstår. delvisärsystemet gemensamtav som

för samtliga kategorier, vilket också gäller de systemavsnitt som upp-
daterar värdeområden och registervård.

Nedan följer uppskattning hur del kostnaderna kanstoren av av som
hänföras till Kostnaderna förAFT 96. ADB-systemet redovisas densom
beräknade kostnaden för budgetåren 199495 och 199596.
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budgetåren 199596 tkrBeräknade kostnader för FPS 199495 och
1992 års kostnadsnivål

96199495 199596 APT

Återstår lgonverteringen 10 000 7 330av -Driftkostnad 19 000 22 000 16 130
Normalt systemundgrltåll 6 000 6 000 4 400
Utveckling AFP 96 5 100 2 000 7 100
Summa 40 100 30 000 34 960

service avskrivningarInklusive nätavgifter, löner, lokaler, användarstöd, och
helasystemetetc.

LOK:s medADB-kostnaden proportionerats efter andel totala arbetehar den av
fastighetstaxering belöper på API 96.som

13.5 Sammanfattning

Införandet i första hand föränd-negisterbaserad taxering innebär enav en
ring kostnader därför främst berörsadministrativa rutiner. De ärsomav

törberedelsearbetet berör utskick ochkostnaderna för den del somav
blanketter inom skatteförvaltningen, dvs. kostnaderlönckostnadersamt
för granskning.beredning, registrering och

förberedelsearbetet ADB-stödKostnaderna för övriga delar ärsamtav
relativt mindre omfattning de förändringarstabila och påverkas i av som

rcgisterbaserad småhustaxering innebär.en
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14 Specialmotivering

Fastighetstaxeringslagen

1kap.5§

Lagrummet har ändrats i två hänseenden. har behandlatsDen iena av-
snitt 12.4 och gäller inaktuell besittningsform, nämligenen numera
innehav s.k. ofri i stad. Uttrycket har därför utmönstratstomtav ur
lagtexten.

andraDen ändringen tiden för äganderättens övergång. Denrör nya
regeln, berörts i avsnitt 10.4.2, bygger regeringsrättsav-ettsom

RÅgörande 1993 ref 65. Regeringsrätten har där anslutit sig till eljest
gällande civilrättsliga principer och därvid funnit äganderätten iatt ett
mål gällde fastighetsreglering och särskild fastighetstaxering skullesom

ha övergått vid tiden för avtalet fastighetsregleringen. Ianses om sam-
RÅmanhanget motsvarande bedömningkan gjorts i 1993nämnas att not

485 där fråga förvärv gåva och arvskifte. nämndaNuom genomvar av-
göranden med vadväl sedan länge tillämpats vidöverensstämmer som
inkomsttaxeringen. däremot viss tidpunktHar avtalats för ägande-en

RÅövergång gäller den tidpunkten se 1993 refrättens 16 och där an-
eftersommärkta rättsfall. Vi har lagfäst detta, i den praktiskaman

hanteringen sig ha behov den frågan reglerasansett attav genom en
särskild bestämmelse. till denFör regeln fåratt attse nya genom-
slagskraft bör bestämmelse i fastighetsbildnings-FTFtas atten om
myndighet skall underrätta skattemyndighet ansökan avstyckningnär om

grund köp kommer påpekats föreslår viin. Som tidigaret.ex. ettav
inga i lagstiftningändringar varför vi återkommer be-FTL,ännu annan

träffande ändringen i FTF.

2kap.4§

I avsnitt 12.3 har vi redogjort för vårt förslag slopa ägoslagetatt
exploateringsmark. Sådan mark skall för framtiden indelas tomtmarksom
och i lagrummets fjärde stycke har tillägg gjorts i denna del. Somett
tomtmark skall dock bara indelas sådan mark avsedd för enskildärsom
bebyggelse enligt planbestämrnelsema vilket innebär kvartersmark föratt
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bebyggas medavseddmarkändamål, dvs.allmänt är t.ex.attsom
åsättande taxerings-markövrigindelasskolor, kommer utanatt avsom

16 § FTL.värde kap.7

4kap.5§

tillexploateringsmark hänvisasde ändringarfrågaI som avserom
föregående lagrum.närmast

ochregisterfastighetfrågaöverväganden ivårakapitel 10 rörl omsom
för andraskälen denredovisati avsnitt 10.4.3har vitaxeringsenhet

nuvarandedenföreslår vi bl.a.Såledesändringen i lagrummet. att
produktiv markhektarunder femsmå jordbrukendeuppdelningen av -

kommerframtidenlantbruksenhet slopas. Försmåhusenhet ochi enen-
lantbruksenhetskall ingå ismåhusfördock krävas attdet ettattatt en

någonlantbruksfastighet. Ombelägen påi frågabyggnaden t.ex.är en
fastighet ochbyggnad utgörhar tomt annanenen egensomenen

taxeringsenhetersåledes tvåskogsmark skallochmed åker-fastighet
bildas.

uppfylltbelägenhetsvillkorettillräckligt ärhittills detLiksom är att
nämnda ägoslagen.lagrummetde ibeträffande ett av

60ch §§4kap. 7

Ändringarna exploateringsmark slopats.ägoslagetföljdär attaven

5kap. 7§

lagrum.föregåendeSe närmast

5kap.8§

värderingsregelförenkladeför denredovisat skälenavsnitt 12.2Vi har i
intagits i detta lagrum.tomtmarkför som

8kap.2§

för småhusriktvärdebestämning ärfrågautgångspunktema iEn omav
intresse,såvitti 8 kap. 2 ärnormhuset. Dettadet s.k. avnuanges

fastighetstaxeringarfrån tidigareErfarenheternanybyggt sådant.ettsom
osäkerhetsfaktorer. Detvissa ärförfarande behäftat medvisar detta äratt

orsakbidragandeenhetlig prisbild. En ärframsåledes svårt att ta meren
lånestöd in-formerexempelvis olikahursvårigheterna bedömaatt av

föreslår vi normhusetanledningköpeskillingama. Av dennaverkar på att
antalrepresentativtdessutomnågot äldre och däri stället skall ettvara

normhusetföreslagitfinns. Vi har därvidförsäljningar regelmässigt att
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skall småhus uppfört år föreutgöras 15 nivååret, dvs. andraärettav som
året före årdet allmän fastighetstaxering småhus sker.som av

8kap.3§, I2kap.3,6och7§§

Dessa ändringar förutom tidigarevad exploateringsmarksagtssom om-
hänger med våra förslag i fråga bostäder på lantbruksen-samman om-

heter. Vi hänvisar här till de överväganden redovisas i avsnittsom
10.4.3.

I8kap.1§

avsnittI 8.6 i kap. har vi redovisat hur det förenklade11 förfarandesamt
vi föreslår inför AFT 96 skall utformat. allmännaDen deklara-som vara

tionsplikten föreläggande skall inte förgälla den före denutan som
oktober erhållit förslag till förenklad fastighetstaxeringl frånett

skattemyndigheten. En erinran detta har intagits i förevarande lag-om
enskilda fastighetsägarnaDe således alltjämt för uppgifts-nim. ansvarar

lämnandet. Den inte fått förslag till förenklat förfarande skallettsom
således deklaration på vanligt för inte riskera påförassätt att attavge
förseningsavgift. Vi utgår från ordentlig information detatt om nya

lämnaskommer i god tid.systemet att

I8kap. 9och9a§§

Vad intagits i dessa lagrum konsekvensändringar till följdutgörsom av
det förenklade Rirfarandet. I 3 § särskilda blanketter skallattanges
fastställas för förslag till förenklad fastighetstaxering. bör fåDessa en
sådan utformning de tydligt skiljer från desig vanliga deklarations-att
blanketterna, exempelvis fäxg. I 4 § vissa uppgifterattannan anges som
återfinns i den fastighetsdeklarationenallmänna också skall finnas i den
förenklade blanketten. deklarationI 9 § eller erinringarnär senastanges
skall lämnas.

Ändringama i 9 § hänger med den omfattasävenatta samman som av
det förenklade förfarandet kan, särskilda skäl föreligger, få anståndom
med sina erinringar. har vi inte funnit skäl medDäremotatt att taavge
biträdesfallen i 9 § andra stycket i det förenklade förfarandet.a

20 kap. 4 §

Ändringen beror på ägoslaget exploateringsmark utmönstrats.att

14-06586
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Ikraftträdande

Våra förslag skall tillämpas första vid allmän och särskild fastig-gången
Våra frågahetstaxering år 1996. ändringsförslag i de små lantbrukenom

och bostadsbyggnader lantbruksenheter medför taxeringsen-att nya
heter måste bildas. Vi har i avsnitt l0.4.3 redogjort för de särskilda
övergångsproblem i denna del. småhus inte behöv-Förmöter ärsom som

för driften skall våra förslag första gången vid AFT ochliga tillämpas
98. de fall fråga ñr lantbruket behövliga byggnader med-SFT För är om

för de reglerna sådana tidigare behandlats småhusenheteratt somnya som
särskild fastighets-till följd regeln i 16 kap. 2 § punkt fårl avge enav

intedeklaration. föreslagna förenklade förfarandet kommerDet att om-
fatta dessa fall. Till bilden hör fall skall bedömas enligt de viddessaatt

värderingsnormema eftersom de skall ingå i lantbruks-AFT 92 gällande
enlighet vad gäller för sådana enheter.enhet och alltså i medtaxeras som

fastighetstaxering,får således deklarationsblanketter för särskildHär
berördaförtryckta så långt möjligt, tillställas ägare.
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Kommittédirektiv

Förenkling rationalisering fastighetstaxeringenoch av m.m.

Dir. 1993:57

Beslut 1993-05-13vid regeringssammanträde

anför.Statsrådet Lundgren

Mitt förslag

föreslår särskild tillkallas för iJag utredare reglernaöverattatt seen
fastighetstaxeringslagen informationsinhämtningen och uppgifts-angående
lämnandet fastighetstaxeringen. Bl.a. skall möjligheternai samband med

övergå taxering bör ocksåtill registerbaserad utredas. Utredarenatt
kunna frågor fastighetstaxeringen och kan ledaandra rörta somupp som
till förenkling rationalisering taxeringen. Syftet utrednings-och medav

fastighetstaxeringen kostnadseffektivuppdraget är göra samtatt mer
enklare låtthanterlig för såväl de enskilda fastighetsägarnaoch sommer
myndigheterna. Utredningsuppdraget i denna del skall redovisas senast
den 1 maj 1994.

författningsteknisk fastighets-Utredaren skall också översyngöra aven
redovisas under 1995.taxeringslagen. i denna del bör årUppdraget

Bakgrund

l samband år 1979 brötsmed reglerna fastighetstaxeringen utatt om ur
kommunalskattelagen 1928:370 for införas i särskild lag, fastig-att en
hetstaxeringslagen också dessa regler till det1979:1152, anpassades

Härigenomnormgivningssystem uppställs i 1974 års regeringsform.som
intogs de och grundläggande principeri fastighetstaxeringslagen ramar

värderingen vissa formella och processuellaskall gälla för samtsom
värdetabellerutfyllande detaljnegler värdescrier,regler medan t.ex.om

forfattningsstrukturklassindelning i förordningsform. Denna haroch gavs
vad processuella reglerna i tillämpatsde formella och settstortavser

däreftersedan fastighetstaxering. De revideringar1981 års allmänna som
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materiella bestämmelserföretagits till övervägande del gällthar som
värderingen.avser

års taxeringinfördes från och med 1991På inkomstskattesidan ett nytt
taxeringslagen 1990:324. dettaxeringsförfarande I sarmnan-genom

fattas beslutentaxeringsnämndema och i ställethanget avskaffades bl.a.
möjligheterna förskattemyndigheten. Vidare utökadesi första instans av

omprövad.få sin taxeringden skattskyldige att
innefattade intetaxeringsförfarandetreformeringenDen nämnda av

reformeringliknandefastighetstaxeringen. i riktningEtt ävenmotsteg en
tagits de förslagfastighetstaxeringen har dockbeträffande somgenom

lagrådsremiss organisationen vidfram iregeringen denna dag lagt omen
för lagrådsremissen ligger inomfastighetstaxeringen. Till grund en

Organisationen1993: 10utarbetad promemoria DsFinansdepartementet
i korthet förfarandet vidFörslaget innebärfastighetstaxeringen.vid att

gäller vid inkomst-till den ordningfastighetstaxeringen somanpassas
ochfastighetstaxeringsnämndemaavskaffastaxeringen. Bland annat

skatte-för fastighetstaxeringeni första instans övertasansvaret av
myndigheten.

till förfarandegenomförs leder detlagrådsrernissens förslagOm ett som
kompetens hosbefintliga ochtill redandels bättre tar resurservara

för den enskildeutökad möjlighetskattemyndighetema, dels ger en
den.omprövad han missnöjd medfå taxeringenfastighetsägaren äratt om

frågor inför års allmännapropositionen vissa 1994Såsom i omangavs
också199293: 122 35 finns det behovfastighetstaxering prop. attavs.

syftarvid fastighetstaxeringen. Jag härförfarandeti övriga delar överse
uppgiftslåmnandetdeklarationshanteringen ochfrämst på register- och

fastighetstaxeringarna. Till följdsamband medfrån fastighetsägarna i av
genomförts i fastighetstaxe-redande relativt omfattande ändringar soiri

förslagen i denändringar skeromfattanderingslagen desamt omsom
behövligt företagenomförs det ocksålagrådsremissennämnda är att en

utredning med sådantlagen.författningsteknisk Enöversyn ett upp-av
stånd.drag bör komma tillnu

Utredningsuppdraget

organisatoriska föränd-fattaskommaOavsett de beslut kan att omsom
förslag finns vid sidan häromlagrådsremissensringar med anledning av

fastighets-förenklingsvinster vidadministrativamöjligheter uppnåatt
utsträck-ibl.a. störrebör kunnataxeringen. Detta göra attgenomman

register.uppgifter i befintligautnyttjaför närvarandening än
ändringar befintligaemellertid vissasådan övergång förutsätterEn av

möjligtför närvarande detutreder ärregister. Riksskatteverket attom
till s.k. register-fastighetstaxeringredan vid 1996 års allmänna över

taxeringen baseras på denfastighetstaxering. Med dettabaserad attavses
och uppdaterad ifinns lagradfastigheternainformation ettsomom

blikan kommaomständigheter talar för dettaregister. Flera att att
bruk vid samtligaifastighetsdatasystemetmöjligt. Dels väntas vara
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delen årfastighetsregistermyndigheter underinskrivnings- och senare av
rikstäckande för registreraDärigenom erhålls1995. system attett

för fastighets-pågår hos Centralnämndenuppgifter fastigheter. Delsom
tekniskaRiksskatteverket deLantmäteriverket ochdata, översynen av

för närvarandede skilda registermöjligheterna samordnaatt upp-som
för fastighetsdata inletthar Centralnämndenrätthålls. Vid sidan dettaav

byggnadergenomföra register prop.arbete med avsikt överettett att
199293:2l7.199293:BoUl4, rskr. Debil. 104, bet.199293:l00 15 s.

sig eller innebärakan förnämnda projekten attsammantagnavarnu
ochkostnadseffektiv enklarefastighetstaxeringen kan göras samt mermer

myndigheterna.enskilda fastighetsägarnalätthanterlig för såväl de som
uppnås.kostnadsbesparingar kunnabetydandetorde samtidigtDessutom

Åtgärder omfattande författnings-torde kräva relativtslagnämntav nu
registerhållningssy-då inte endast formell Ettändringar och art. nyttav

materiella regler, exempel-ändringar i vissakan tänkas fordra ävenstem
ändringar behövertaxeringsenheter. Sådanasåvitt indelningen ivis avser

därför finnsframförhållning. detJagi så fall med godgöras attanser
förutsätt-de förväntade ändradeutredaren vadanledning låta överatt se

och hante-uppgifter från fastighetsägarnabehovetningarna som avser av
därvidUtredaren börbör leda till.informationsinhämtningenringen av

Centralnämnden förLantmäteriverket ochRiksskatteverket,samråda med
från detillämpliga delar kunnabör ifastighetsdata. Ledning tas ytter-

beslutats såvittdeklarationstörfarandet nyligenförenklingarligare i som
199293:SkUl1,199293:86, bet.inkomsttaxeringenbl.a. prop.avser

fl..1992:1659rskr. 199293:146, SFS m.
erfarenheterna på dettainternationellabeakta deUtredaren bör också

område.
genomföras till följdkommaförändringar kan översynenDe att avsom

inskrivnings-fastighetsdata- ochlantmäteri-,organisationen förav
skall beaktas utredaren.dir. 1993:11verksamheten avm.m.

uttrycktfastigheter harantalfastighetsägare harVissa ett stortsom
ADB-medium.fastighetsdeklarationönskemål få lämnaattom

för fallsådan ordning detmöjliggörUtredaren förslagbör lämna som en
behövligt.bedömsdeklarationstörfarandet

andra frågor röroförhindradUtredaren bör ävenatt ta somuppvara
effektiviseraochtill förenklasyftarfastighetstaxeringen och attsom

denna.
undergåttfastighetstaxeringslageninledningsvis harjag berördeSom

medsambandinfördes år 1979. Isedan denrelativt omfattande ändringar
börregisterfrågoma även görasdeklarations- och överatt ennu ses

denskallregelverket. Dennaförfattningstekniskallsidig översyn avseav
således inte de grundläggandetörfattningsstrukturen ochövergripande

innefattar bestämmel-i denna delvärderingsprinciperna. Uppdraget även
överskådlighet.enhetlighet ochspråkligasernas

bör dock kombineras medförfattningsteknisksådanEn översyn en
kan visa sigtaxeringsregler. Detvissa materiellaprövning attt.ex.av
böri taxeringsenheter ävenindelning överbestämmelserna ses avom

registerhåll-ieventuella ändringarnanämndade tidigareandra skäl än
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ningen. Här kan kravet i kap. fastighetstaxeringslagen4 3 §nämnas om
i taxeringsenhet endast får ingå fastigheter fastighetsdelareller äratt som

belägna i kommun. Bestämmelsen kommenteras följande sättsamma
i Björnes m.fl. laghandbok Fastighetstaxering:

Huruvida denna haftregel samband endast med denett numera
upphävda särskilda kommunala beskattningsrätten fastigheternaav

eller regeln också från värderings-avsett att t.ex.om ange en-
synpunkt lämplig avgränsning taxeringsenhets omfattning tordeav en

framgå i de olika lagstiftningsärendena.

Även vissa andra materiella bestämmelser eller avsaknaden sådanaav
kan det finnas skäl för utredaren beröra. Under den tid 1979 årsatt som
fastighetstaxeringslag varit i tillämpning har vissa sådana frågor åter-
kommande uppmärksammats. års SmåhustaxeringskommittésI 1986 be-
tänkande Fi SmåhustaxeringDs 1987:8 nämndes vissa frågor som var
oreglerade i lagen, exempelvis gränsdragningen i vissa fall mellan småhus
och hyreshus, värderingsregler ñr byggnad under uppförande och att
definition saknas vad byggnad och industriell verksamhet.utgörom som

sambandl med de under hösten 1992 presenterade författningsförslagen
i 199293:l22 vissa frågor inför 1994 års allmänna fastig-prop. om
hetstaxering, utelämnades några frågor jag ansåg inte bordem.m. som
föranleda lagstiftning förrän de blivit ytterligare belysta s. 59. Dessa
gällde utmönstringen exploateringsmark särskilt ägoslag, utmönst-av som
ringen begreppet ofri i stad, tillämpningen huvudsaklighets-tomtav av
principen vid indelningen i byggnadstyper i vissa fall beaktandesamt av
äganderättsövergång i vissa fall vid indelning i taxeringsenheter. Fråge-
ställningarna beskrivna i nämnda proposition ochär närmare de bör tas
under övervägande den förestående utredningen. En frågaav nu annan

med anledning påpekande från Kammarrätten i Sundsvallettsom av
diskuterades i nämnda proposition behovet definieranärmareattvar av

Ävenbegreppet lokal. denna fråga bör den särskildeövervägas utre-av
daren.

Utredaren skall beräkning och specificera de ekonomiskagöra en av
effekter för olika intressenter följer utredarens förslag.som av

Redovisning uppdragetav m.m.

Som framgått jag anfört bör förfarandet vid fastighetstaxeringenvadav
till den utveckling sker inom olika register fastigheter.överanpassas som

Eftersom vissa sådana förändringar förestående bör de författ-är nära
förturningsfrågor har samband med detta med och redovisastassom

den maj 1994.lsenast
Även fordrasandra ändringar vid fastighetstaxeringen kan komma att

under de åren. Så ändrad värderingssystematik ledakannärmaste t.ex. en
kontinuerlig omräk-till taxeringsvärdena aktuellagörsatt mer genom en

såväl materiellt formelltning. fordrar omfattande ändringar iDetta som
uppdragetavseende. Såvitt den förlattningstekniska böröversynenavser
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sitt arbetebör redovisaanspråk. Utredarentid ilängredärför tillåtas ta
under år 1995.i den delen

FiFastighetsbeskattningsutredningenmedbör samrådaUtredaren
1993:01.

direktiv dir. 1984:5,regeringensinnehållet ibeaktaskallUtredaren
utredaresärskildaochkommittéertill samtliga1992:501988:43 och

utredningsverk-iEG-aspekterinriktning,utredningstörslagensangående
konsekvenser.regionalpolitiskaredovisningsamheten avresp.

Hemställan

regeringenhemställer jaganförtvad jag harhänvisning tillMed attnu
ärendenföredrauppgiftstatsråd har tillbemyndigar det att omsom

beskattning
1976: 19kommittéförordningen lomfattadutredaretillkallaatt aven -

ochförenklingleda tillåtgärder kanföreslåuppdragmed att som-
fastighetstaxeringen,vidrationalisering m.m.,

biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
utredningen.

skallkostnadernabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagsjundebelasta m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochtill töredragandenssigRegeringen ansluter
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Kommittédirektiv

lilläggsdirektiv till Utredningen förenkling ochom
rationalisering fastighetstaxeringen Fi 1993:13m.m.av

Dir. 1993: 140

Beslut regeringssanunanträde 1993-12-16vid

anför.Statsrådet Lundgren

Sammanfattning uppdragetav

föreslår förenkling fastig-Jag Utredningen och rationaliseringatt om av
hetstaxeringen Fi 1993:13, UFF tilläggsdirektiv utöveratt,m.m. ges
det i dir. undersöka konsekvensernauppdrag 1993:57,angetts attsom av
det införs möjlighet låta bli fastställa taxeringsvärden för vissaatt atten
fastighetskategorier för vilka taxeringsvärdena underlag förinte utgör
löpande beskattning. Utredningen skall bl.a. belysa de materiella och
administrativa konsekvenserna sådan förändring. Vidare skall ut-av en
redningen möjligheterna verkställa särskild värdering dåpröva att en
behov vände tillfälligt uppkommer för beskattningsändamål.ettav

Utredningen skall föreslå de lagändringar föranleds ställnings-som av
tagandena.

Bakgrund

Genom regeringsbeslut den maj13 1993 bemyndigade regeringen det
statsråd uppgift föredrahar till ärenden beskattningatt attsom om
tillkalla särskild utredare med uppdrag föreslå åtgärder kanatten som
leda till förenkling och rationalisering fastighetstaxeringen Iav m.m.
uppdraget ingår bl.a. utreda möjligheterna övergå till register-att att
baserad liksom andra frågor fastighetstaxeringentaxering ochrörsom

rationaliseringkan leda till förenkling och demia. Delar dettasom av av
utredningsarbete skall redovisas den maj 1994. Utredningen skall1senast
vidare, förutom behandla vissa angivna fastighetstaxerings-närmareatt
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frågor, författningsteknisk fastighetstaxeringslagengöra översynen av
1979:1152. Denna del arbetet bör redovisas under är 1995.av

Under tid har från flera ifrågasättshåll nödvändigheten attsenare av
bestämma taxeringsvärden för de fastigheter inte skatteplik-även ärsom
tiga till fastighetsskatt.

Riksskatteverket RSV har i Kostnader för utvecklingrapporten av
fastighetstaxeringallmän RSV Rapport 1992:5 beräknat kostnaderna för

fastighetstaxering avseende AFT 1994 1998 tillAFT 1,6 miljarderca-
kronor. Kostnaderna omfattar ñrberedelsearbete, taxering och ADB. I

ifrågasätter finnsRSV det anledning verkställa fastig-rapporten attom
hetstaxering enligt nuvarande de slag fastigheter för vilkasystem av av
taxeringsvärdet saknar fortlöpande betydelse för beskattning. Ett alter-
nativ verkställa särskild värdering vid de enskildaattanses vara en
tillfällen då det finns behov värde för beskattningsändamäl.ettav

Flera företagsorganisationer har i skrivelser till Finansdepartementet
under hösten 1993 tagit frågan det nödvändigt bestämmaär attupp om
taxeringsvärden för fastigheter för vilka fastighetsskatt inte tas ut
löpande. Organisationerna har efterlyst tilläggsdirektiv för bl.a. UFF att
utreda möjligheten i fortsättningen begränsa dels den allmänna fastig-att
hetstaxeringen till sådana fastighetstyper omfattas fastighetsskatt,som av
dels den särskilda fastighetstaxeringen till endast genomföras vidatt
behov för enskilda fastigheter. Vidare har påpekats fastighetstaxering-att

medför kostnader bl.a. för fastighetsägarna grund detstoraen av
omfattande uppgiftslämnandet.

l skatteutskottets betänkande Organisationen fastighetstaxeringenvid
bet. 199394:SkU8 har särskilt yttrande lämnats de borgerligaett av
ledamöterna angående behovet bestämma taxeringsvärden. Iatt yttran-av
det uttalas fastighetstaxering i princip inte bör förekomma näratt taxe-
ringsvärdet inte skall ligga till grund för fastställa skatt och detatt att
förutsätts UFF kommer beakta detta fortsattai det utred-synsättatt att
ningsarbetet.

Mot bakgrund bl.a. RSV:s uppdrog regeringen den 18 feb-rapportav
ruari 1993 Statskontoret inom offentligaden sektorn och iatt
näringslivet kartlägga analysera användningen taxeringsvärdensamt av
för fastigheter. Statskontoret lämnathar Användningenrapport,en av
taxeringsvärden fär fastigheter l993:26. I denna redogörs för i vilka
olika sammanhang taxeringsvärden uppgifteroch andra från fastig-som
hetstaxeringen framgåranvänds. Det taxeringsvärdet bl.a. ligger tillatt
grund for beräkning fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, ochav arvs-
gåvoskatt stämpelskatt. flertall lagar hänvisas till taxeringsvärdesamt ett
eller till typkod för lagens giltighet till vissavgränsaatt typen av
fastigheter. Vidare används taxeringsvärden mått pâ fastighets-ettsom
värden vid exempelvis kreditgivning, fastighetsförsäljningar och försäk-
ringsavtal o.d. l uttalas bl.a. följande. Taxeringsvärden harrapporten
kommit användas i allt utsträckning utanförstörre skatteornrädet.att
Genom den användning finns både med lagstiftning grund ochsom som
i andra sammanhang såväl taxeringsvärdet egenskapsuppgifterär välsom
kända och flitigt använda inom manga verksamhetsområden.
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Uppdraget

fastighetstaxeringenredogörelsen framgår detden föregåendeAv att
fastighetsägare.för skatteförvaltning och Detmedför betydande kostnader

begränsningar i uppgifts-angelägetenligt min uppfattningär att genom
fastighetstaxe-förenkla och rationaliseraandralämnandet och sätt

utarbeta förslag med1993 i uppdragringen. UFF fick därför våren att
frågandirektiv dock intebl.a. denna inriktning. Utredningens tar upp om

avstå från bestämmarationaliseringssyftekan finnas anledning idet attatt
underlagvilka detta värde intefastigheter förtaxeringsvärden för utgör

fram-därför bakgrund bl.a. debeskattning.för löpande Det är mot av
näringslivet och vad RSVfrån företrädare förställningar gjortssom

min mening motiveratnämnda enligtuttalat i den tidigare attrapporten
fråga.uppdrag omfatta dennalåta utredningens även

underlåtasåledes undersöka möjlighetenUtredningen skall att att
för vilka taxeringsvär-taxeringsvärden för fastighetskategorierfastställa

beskattning. Utredningen skall ocksåinte underlag för löpandedena utgör
taxeringsvärden kanförenklad form för bestämmaöverväga attom en

fall. materiella och administrativaframkomlig i dessa Devägvara en
skall redovisas. Utredningen skallkonsekvenserna sådana förändringarav

uppgifter för klassificerings- och registre-också klarlägga i vad mån
fastighetstaxeringen taxerings-ringsändamål behöver lämnas vid även om

Äveninte det gäller fastigheter för vilka taxerings-värden fastställs. när
inte har betydelse för den löpande beskattningen kan i vissa fallvärdet

ändå i beskattningssammanhang finnas behov fastighetsvärde.ettav
Utredningen skall därför också belysa möjligheterna fastställa värdenatt
vid exempelvisde tillfällen då det för beskattningsändamål i visst fall,ett
vid sådant värde.beräkning och gåvoskatt, finns behov ettavav arvs-

taxeringsvärden ochSom framgår användsStatskontorets rapportav
andra uppgifter från fastighetstaxeringen i många olika sammanhang.
Även konsekvenserna andra områden beskattningsområdetän attav

fastställa för fastighetskategorier skallinte taxeringsvärden vissa om
möjligt redovisas.

Utredningen slutligen föreslå de lagändringar föranledsskall som av
ställningstagandena i aktuell fråga.nu

redovisa sitt arbete i denna del år 1995. l övrigtUtredningen bör senast
gäller förutsättningar i dir. 1993:57.angettssamma som

Hemställan

hemställer förenklingJag regeringen utvidgar Utredningens ochatt om
rationalisering fastighetstaxeringen uppdrag enlighet vadi medav m.m.
jag har anñrt.nu
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Beslut

Regeringen ansluter sig till töredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Finansdepartementet



Bilaga 3 1731994:62SOU

användningTaxeringsvärdenas
skattesammanhangi

skattelagstiftningenGenomgång av
användningenavseendemed av

taxeringsvärdet

Uppgiften

situationerdesyftemed utrönaskattelagstiftningengenomgång attEn av
redo-Resultatetbeskattningssammanhang.ianvändstaxeringsvärdetdär

beskattningssituationen,delsomfattarförteckningi enkelvisas somen
helafrågadetmed kryss årvari atttvå kolumnerdels ett omomanges

underlag för skatte-användsdelvärden dettataxeringsvärdet eller somav
tilltaxeringsenhet ellertillknutenbeskattningen ärberäkningarna och om

värderingsenhet.

arbetsmetodAnvänd

rättsdatabankenskett ihartvå Förstutförts iArbetet har steg. en
vid fastig-användsvärdebegreppdei SFSavseende förekomsten somav

aktuella värdebegrep-skattelagstifming dedenDärefter harhetstaxering.
därsituationerdeförgenomsökts utrönaförekommer inom attpen

används.värdebegrepp,övrigataxeringsvärdet, och

Disposition

bestårförsta deleni delar. DenuppdelatsRedovisningen har tre enav
tillhänvisasi lagtextdå detde fallförteckning i tabellform över

redovisningendelenandradelvärden. Dentilltaxeringsvärdet eller av
då taxeringsvär-situationertabellform deförteckning i överbestår av en
hjälpmedel föranvändsdirekt lagstöd,delvänden,det och utan som

förarbe-rekommenderats imed vadenlighetskatteberäkningarna i som
skatterättslig praxis. Dennagäller inomvadeller i enlighet medtena som

fullständig,ambitionenhar interedovisningendelandra att varaav
harfalla utanför deundersökning skullesådaneftersom somramaren

dagensundersökningenuppgiften. Eftersomför utförandetgivits avserav
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skatteregler, dvs. de tillämpas på inkomster under beskatt-som m.m.
ningsåret 1993 och således under 1994, och antal lag-taxeras ettsom
ändringar har aviserats innebär förändringar i förhållande till dagenssom
regler, har dessa redovisats i tredje del.även en

Markering med asterisk har gjorts i tabellerna del l-2 på de
punkter berörs de aviserade lagändringama.som av

Förteckning taxeringsvärdetsöver och delvärdens
användning i olika beskattningssituationer i enlighet med
uttrycklig föreskrift i lag 1993

Beskattningssituation Taxerings- Delvärdet
värdet

Används för bestämmande avdrags-av
för delägaregräns i andelshus detnär X

gäller kostnader för reparation och under-
håll; inkomstbeskattning, kostnader i nä-
ringsverksamhet 5 till 23 § KLanv-

Fördelningsgrund vid beräkning av an-
skaffningsvärdet byggnad fastighetav
där byggnaden förvärvats tillsammans med
mark; inkomstbeskattning, kostnader i Xnä- X
ringsverksamhet värdeminskningsavdrag byggnads-
6 5 till 23 § beaktandeKL; om värdet ellerstp. anv
här vid fastighetens andel i motsv.av sam--
fällighet särskild taxerings-utgörsom
enhet stadgas i 3 till 41 § KLanvp. a

Fördelningsgrund beräkningvid av an-
skaffningsvärdet och skogsmarkskog X Xav

ingick vid förvärvet fastigheten;- skogs-som av
inkomstbeskattning, kostnader i närings- bmksväidet
verksamhet skogsavdrag 10 l st anv-
till 23 § KL

Skall saluvärdet för fastutgöraanses egen-
dom i visst fall vid tillämpning bestäm-av
melserna fördelning påränta Xom av upp-
lånat kapital mellan olika förvärvskällor;
inkomstbeskattning 2 1 tillstp anv-

KL44 §
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Beskattningssituation Taxerings- Delvärdet
värdet

Beräkningsgrund vid schablonbeskattning
fastigheter tillhöriga s.k. äkta bostads-av

företag inkomstbeskattning statlig § X2-
beaktande härvid7 2 SIL; omstmom. av

fastighetens andel sarrjâlligheti utgörsom
särskild stadgas i §taxeringsenhet 2 7 mom.
6 SILst

Får i vissa fall användas för beräkningen av
ingångsvärdet vid tillämpningen Xöver-av
gångsbestämmelsema till reavinst-de nya

infördesreglema för fastighet genomsom
uteslutandeårs skattereform1991 avser

historiska taxeringsvärden 4 över--
jämförtgångsbestämmelsema till SIL

dess lydelsemed 2a till 36 § KL ip anv
skatteneform;före 1991 års

Samma övergångsbestämmelse föreskriver
taxerings-användning byggnadensäven av
fast byggnads-värde beträffande frågan s.k.om

vid värdet3 OOO-kmnorstillägg skall få göras
omkostnadsbeloppetberäkningen av

bestämningAnvänds i visst fall vid av om
fiera avyttrade taxeringsenhetersamtidigt

reavinstberäk-får räknas enhet vidsom en
från huvudregeln Xningen undantagutgör ett

skall beräk-reavinstäörlustsäger attsom
särskilt för varje taxerings-avyttradnas

enhet eller del sådan enhet §25av -
1 2 SEstmom.

Används för bestämmande förgräns till-av
lämpning l-kronorsregeln vid bestämningav

ingångsvärdet vid delavyttring; inkomst- Xav
beskattning reavinst, fastighet §25-
6 1 SILstmom.

Används vid bestämning egendomens vär-av
de vid tillämpning reglerna stämpel-av om
skatt för förvärv fastighet 9-11 §§av -
lagen 1984:404 stämpelskatt vid in-om
skrivningsmyndigheter



Bilaga SOU 1994:62176 3

Beskattningssituation Taxerings- Delvärdet
värdet

Används vid bestämning värdet fastig-av av
tillämpningen reglernahet vid Xstat-av om

förmögenhetsskatt lagenlig 4 § 1 st-
statlig förmögenhetsskatt1947:577 om

lagen upphävdes tillämpas1991, men
1995 års inkomttaxeringt.0. sanno-m. -

likt fdr lagens bestämmelser om upp-
skattning förmägenhetsvärdet bety-av

framtiden eftersomelse iäven annan
skattelagstiftning där skatteberäkning-

skattskyldige.:beroende dengörsarna av
fönnögenhet ojia hänvisar till 1947 års

samband med beräkninglag, iex. av
särskilt grundavdmg för pensionärer

Beräkningsgnmd för beskattning enligt
statlig fastighets-lagen 1984:1052 Xom

års inkomsttaxeringskatt fr.o.m. 1995
gäller värderingsenhet enligtävenatt
6 kap. fastighetstaxeringslagen utnytt-
jas för bestämmande hur beskattningenav
skall ske gäller skatteberälcning för-
hyreshusenhet enligt 3 § lagen om
statlig fastighetsskatt

vid bestämning fastAnvänds värdetav av
vid tillämpningegendom reglerna Xav om

och gåvoskatt 22 § 1 arvarvs- mom.-
och § gåva lagen 1941:41643 l st

gåvoskattarvsskatt ochom

Får juridisk föranvändas bestäm-av person
anskaffningsvärdet fastighetmande av av

förvärvats före utgången 1990 vid Xsom av
beräkning kapitalunderlaget enligtav reg-
lerna skatteutjänmingsreserv SURVom

5 § 2 lagen 1990:654 skatteut-st om-
jämningsreserv. Motsvarande värderings-

finns för fysiskaregel ochpersoner
dödsbon i 6 § 2 lagst samma
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och delvärdendå taxeringsvärdetBeskattningssituationer ,
hjälpmedel föranvändsdirekt lagstöd,utan som

skatteberälmingarna 1993

Taxerings- DelvärdetBeskattningssituation
värdet

fastighetsöverlåtelseBedömningen om enav
gåva i rättspraxiseller köp harutgör

taxeringsvär- Xmed ledninggjorts bl.a. av
vid:får betydelse bl.a.det frågadenna-

reavinstbeskattningen
enligt lagen 1984:404beskattningen om

inskrivningsmyndigstämpelskatt vid -
heter, vidsamt
gåvobeskattningen

föranledd delavytt-Vid reavinstberäkning av
fördelasomkostnadsbeloppetring måste

och X Xavyttrade fastighetsdelenmellan den
markexempelvisrestfastigheten av-om-
fördelasbebyggd fastighetfrånyttras en

mark-med ledningomkostnadsbeloppet av
innehållerbl.a.och byggnadsvärdena;

denna innebördförarbetena uttalanden av

s.k.reglerna ränte-Vid tillämpningen av om
förarbetenafördelning har det i sagts att

förvärvskällor Xfördelningen mellan Xräntorav
ledning åsatta delvärdenkan medgöras av

då mangårdsbyggnadvid taxeringen, t.ex.
privatbøstadsdelensingår lantbruksenheti

tomtvänle jämfört medbyggnads- och hela
taxeringsvärdet reglerna berörs av-

lagändringaraviserade

fördelas enligt förarbetena till-På sättsamma
gångar vid tillämpningenoch skulder av reg-
lema skatteutjämningsreserv SURV,om

Xdå mangårdsbyggnad ingår i lant- XLex.
före-bruksenhet jfr vad isagtssom-

gående tabell beräkningen kapital-avom
SURVLunderlaget vid tillämpning av

7 14-0658
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Aviserade lagändringar prop. 199394:45 och 50

I l99394:45 uppskovsregler vid bostadsbyten föreslåsprop. om m.m.
bl.a. slopande de s.k. takreglema, enligt vilka reavinsten fårett av
beräknas med utgångspunkt från försäljningspriset. Införandet tak-av
reglema gjorde det möjligt slopa de äldre altemativreglema föratt
beräkningen ingångsvärdet för avyttrad fastighet. Flera dessa alter-av av
nativregler grundades på taxeringsvärdet och får också i dag tillämpas
med stöd övergångsbestämmelserna detta i den första tabellenav se om-

Genom slopandet takreglema i princip tillbakaär till denovan. av man
situation rådde ñre 1991 års skattereform. I 199394:45som prop.
föreslås dock endast altemativregel för fastigheter återinföraatt en

Ävenaltemativregel fastighetl förvärvad före 1952. med det nya-
förslaget torde således det uteslutande frågabli tillämpningom av
historiska taxeringsvärden.

l 199394:50, Fortsatt reformering företagsbeskattningen,prop. av
föreslås ändringar bl.a. berör reglernasom om:

skatteutjämningsreserv SURV,-
räntefördelning,-
fördelning olikamellan förvärvskällor upplånat kapital.räntaav-

Lagen 1990:654 skatteutiämningsreserv föreslås upphävd ochom er-
med bestämmelser s.k. periodiseringsfonder. Avsättning tillsatt om

periodiseringsfonder föreslås inte baseras kapitalunderlag i ställetutan
inkomsterna i förvärvskällan. Behov beräkning kapitalunderlagav av

kommer dock i fortsättningen finnas eftersomäven reglernaatt om
räntefördelning bygger beräkning med denna utgångspunkt.en
sistnämnda regler föreslås överflyttas till helt lagäven en ny om
räntefördelning kommer innehålla bl.a. regler beräkningattsom om av
kapitalunderlag i huvudsak bygger på principer harsom samma som
redogjorts för i tabellerna Således får anskaffningsvärdetovan. av
fastighet beräknas med utgångspunkt från taxeringsvärdet. När det gäller
lantbruksenheter föreslås därvid taxeringsvärdet skall användas, dockatt
endast den del detta inte bostadsbyggnadsvärde ellerutgörav som
tomtmarksvärde för privatbostad mangårdsbyggnaden.

följdEn de företagsbeskattningsreglema enligt förslagetär attav nya
reglerna fördelning påäven mellan olika förvärvskällor räntaom av

upplånat kapital 44 § KL bör upphävas. Nuvarande förvärvskällein-
delning för bl.a. enskilda näringsidkare föreslås slopad. Detta innebär

taxeringsvärdet inte behövs för det ändamål i dennaatt som anges
paragraf.

Utöver detta kan de föreslagna företagsbeskattningsreg-noteras att nya
lema bl.a. innebär lindring beskattningen aktievinster tillen av av
hälften reavinsten. För inte hyreshusenheter skall föras tillöverattav
aktiebolag enbart för uppnå lägre reavinstbeskattning föreslåsatt en en
spärregel, bl.a. innehåller hänvisning till värdet fastighets-som en av
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högsta taxeringsvärdet och detföreslås detinnehavet, avavsesom
fastighet.företaget innehavdbokförda värdet på av
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ianvändningTaxeringsvärdenas
sammanhangandra

bokföringRegler vid

1976:125 Bokföringslag

anläggningstillgångar redovisas.ska bl.a.årsbokslut15§ l
anskaffningsvärdet.till högstAnläggningstillgång tas upp

värdeAnläggningstillgång bestående väsent-äger ettsom
den uppförd iöverstigande det belopp vartillligt är

får till högstföregående balansräkning,närmast upptagas
varmed uppskrivning skerdet beloppdetta värde, an-om

andraerforderlig nedskrivning värdettillvänds av
särskilda föreligger föranläggningstillgångar och skäl

egendom åsättes taxeringsvär-utjämning. Fastsådan som
uppskrivas taxeringsvärdet.dockde, får över

1975:1385 Aktiebolagslag

redovisning skall, vad följeraktiebolagsllkap. utöverl ett som
resultaträkningenbokföringslagen, i och balansräk-8§ av

och särskilda bl.a.uppgifter upplysningarningen lämnas
taxeringsvärden för fastighetervad gäller ärsom an-

de särskildaläggningstillgångar med fördelning underpå
tillgångarna.balansräkningeni upptagnaposter

1975:1386 lag införande aktiebolagslagenavom

förvärvats föreanskaffningsvärdet för tillgång,Om17§ som
med hjälp bolagetskanden januari 1977,l utrönas av

anskaffningsvärde redo-skallbevarade räkenskaper som
1965 års allmännabeträffande byggnad det vidvisas

byggnadsvår-fastighetstaxerings åsatta taxeringsvärdet
under tiden efterdet med förbättringskostnaderökat

detbeträffande tillgångutgången år 1964, samtav annan
uppskattas.vartill anskaffningsvärdet skäligen kanbelopp
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1987:667 Lag ekonomiska föreningarom

9 kap. Utöver vad följer bokföringslagen skall i resultat-som av
8 § räkningen och balansräkningen lämnas uppgifter och sär-

skilda upplysningar bl.a. vad gäller ñljande. fastig-För
heter anläggningstillgångar skallär desom anges sam-
manlagda taxeringsvärdena fördelade de tillgångar

tagits under särskilda i balansräkningen.postersom upp

1975:417 Lag sambruksföreningarom

1 § Ekonomisk förening med ändamål driva jordbruk elleratt
trädgårdsnäring ñr medlemmarnas räkninggemensamma
kan registreras sambruksförening.som

15 § Taxeringsvärdet ingår del vid bestämmandesom en av
avsättning till reservfond.

1980:1103 årsredovisninglag i vissa företagom m.m.

2 kap. Lagen gäller för handelsbolag. Har verksamheten viss
7 § omfattning skall årsredovisningen och årsbokslutet lämna

uppgifter bl.a. följande. fastigheterFör ärom som an-
läggningstillgångar skall taxeringsvärdet med för-anges
delning på tillgångarde har upptagits under särskil-som
da i balansräkningen.poster

1987:617 Bankrörelselag

4 kap. Utöver vad följer bokföringslagen skall i resul-som av
8 § taträlcningen och balansräkningen uppgifter och särskilda

upplysningar lämnas bl.a. vad gäller följande. fastig-För
heter anläggningstillgångar skallär desom anges sam-
manlagda taxeringsvärdena, fördelade de tillgångar

tagits under särskilda i balansräkningen.postersom upp

1982:713 Försäkringsrörelselag

kap.ll Fastighets vände anläggningstillgång får överstigasom
5 § taxeringsvärdet.

1979:141 Jordbruksbokföringslag

12 § I denna lag särskilda regler för bokföring i jordbruks-ges
företag.

årsbokslutI ska anläggningstillgångar till högsttas upp
anskaffningsvårdet. Fast egendom, åsätts taxerings-som
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taxeringsvärdetvärde, får dock till äventas omupp
taxeringsvärdet överstiger anskaffningsvärdet.

understödsföreningar1972:262 Lag om

förening för in-Med understödsförening sådan1§ menas
bistånd har till ändamål affärs-bördes att, utansom
drivande försäkringsrörelse, meddelamässigt annanav

personförsäkring arbetslöshetsförsäkring och ärän som
huvudsakligen avsedd förpå sådant sluten den ärsätt att

visst eller vissa företag, tillhörandeanställda i personer
medeller medlemmar i sammanslutningviss yrkesgrupp

samverkan försådan intressegemenskap ävenatt en
personforsäkring naturlig.år

for kapitalplacering används olika andelar24§ reglernaI av
begränsning för placering i fasttaxeringsvärdet som en

följande.Exempel sådana regleregendom. är
för föreningen har säkerhet iSkuldförbindelser, vilka

grundvalform panträttav av
ellerinteckning i jordbruks-, bostads-, kontors-,

fastig-affärsfastighet inom fyra femtedelar eller i annan
inom två tredjedelar fastställda taxerings-het senastav

värde,
inteckning i till vilken hör byggnad2. tomträtt, ärsom

eller affarsändamål, inomavsedd för bostads-, kontors-
fyra femtedelar eller i inom två tredjedelartomträttannan

taxeringsvärde.fastställdasenastav
begräns-Finansinspektionen kan medge de nämndaatt

stället för taxeringsvärde utgår från uppskattatningarna i
värde eller pantvärde.

Övriga förordningarlagar och

författningarinnehåller många lagar ochDenna grupp
från olika områden. vissa dessa hänvisas tilll taxe-av

i andra det bara typkoden aktuell.ringsvärde, är ärsom
båda begreppen Omnämnda.Ibland är

1970:994 Jordabalken

kap. inteckning flera6 for beviljats i fastigheterAnsvaret som
fastigheterna. Taxeringsvärdetvilar ochvar en av an-

för fördelning mellanvänds grund ansvaretsom av
fastigheterna.
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exekutiv försäljning fastighet gäller upplåtelse7kap. Vid avav
till elektrisk kraft den16§ nyttjanderätt, servitut eller rätt mot

försäljningen skett under förbehållendastägarennya om
utsökningsbalkenrättighetens bestånd enligt 12 kap.om

skyddadeller rättigheten enligt kapitel är utansamma
Är taxerad hyreshusenhet,förbehåll. fastigheten som

upplåtelser hyra bostads-gäller dock som avser av en
hyrestid och grundar sig pålägenhet med obestämd som

skriftlig handling alltid den ägaren,mot omnyaen
tillträtt före exekutiva försälj-lägenheten denhyresgästen

ningen.

tillämpningsföreskrifter för inskriv-1971:784 Kungörelse med
jordabalkenningsväsendet enligt

inskrivning skall sökandenlagfart ellerVid ansökan4§ om
typkod.egendomens taxeringsvärde ochförete bevis om

inskrivningsmyndighetskyldighet för1971:709 Kungörelse om
sökta lagfartervissa underrättelserlämnaatt om

m.m.

varje månad underrättalnskrivningsmyndighet skall1§
lagfarter sökts inskriv-skattemyndigheten de somom

taxeradedet gäller fastigheterningsdagama. När som
underrättas.jordbruksfastigheter skall länsstyrelsenäven

Jordförvärvslag1979:230

lantbruksegendom krävs förvärvstill-förvärv1-3 Vid vissa av
fastenligt lag. Med lantbruksegendomstånd denna avses

lantbruksenhet.taxeradegendom är somsom

hyresfastighet1975:1132 Lag förvärv avom

taxeradegendomgäller enbart fast är1§ Lagen somsom
förvärvasegendom fårhyreshusenhet. Sådan utan

frågatillstånd dethyresnämndens ärom om
gåva,köp, byte eller

förening,tillskott till bolag eller2.
eller förening,skifte från bolagutdelning eller3.

aktiebolagslagenenligt kap. 1 eller 2 §§fusion 144.
1975:1385.

fordras krävs dock denförvärvstillstånd skaFör attatt
påkallaregendomen belägendär den fastakommun är

hyresnämnden.prövning hos
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förvärvstillstånd kan göraspåfrån kravetUndantag2 § en-
påverkataxeringsvärdetfall kanvissaligt 2 I om9§

hyresnämnden.frånförvärvstillstånd behövs

skall förvärva-bolagandel iaktier ellerförvärvetGäller10 §
huvuddelendärtill den kommunförvärvetanmäla avren

huvud-kommunvilkeniFråganligger.egendomen om
fastig-ledningmedliggeregendomen avgörsdelen avav

taxeringsvärde.hetens

1975:1132lagentillämpningFörordning1975:1139 omavom
hyresfastighetförvärv av

förvärvlagenförvärvstillstånd enligtFrågan av1 § omom
fastighetensgrundvalbl.a.hynesfastighet avgörs av

fastighetstaxeringen.typkod vid

ansökanochtill kommuneni anmälanskaFörvårvaren1 a
typkod.ochtaxeringbevisföretehyresnämndenhos2 § om

tillombildningförfastighetsförvärvtillrätt1982:352 Lag om
bostadsrätt

fast egendom ärtill förvärvgäller rättenLagen1 § somav
hyreshusenhet.taxerad som

egendomfastförvärvtillstånd vissatillLag1992:1368 avom

ibosattafall hindrai vissasyftar tillLagen3 § att personer
Sverigeanknytning till sättsaknarochutlandet, som

fritids-förfastigheterförvärvai lagen,preciseras attsom
striderfinns detför förvärvHinder motändamål. om

därområdesker iellerintresseväsentligt allmäntnågot
påbetydande detsåfritidsfastigheterefterfrågan är att

fastighets-stegringrisk förfinnsgrund därav aven
värdena.

taxeradegendom ärFörvärvstillstånd krävs för fast§1 som
förvärvarenlantbruksenhetellersmåhusenhet omsom

tillanknytningpåkravenpreciseradeuppfyller de
Sverige.

förvärvasegendomenskall meddelasFörvärvstillstånd3 § om
fritidsändamål.ändamålför änannat
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1992:1374 Förordning tillstånd till vissa förvärv fastom av
egendom

2§ Ansökan törvärvstillstånd enligt Lag tillstånd tillom om
vissa förvärv fast egendom 1992:1386 skall innehållaav
uppgift taxeringsvärde och typkod.om

1979:425 Lag skötsel jordbruksmarkom av

1§ Med jordbruksmark i denna lag sådan åkermarkmenas
och betesmark ingår i fastighet, taxeradärsom som som
lantbruksenhet.

2§ Lagen inte tillämpligär på jordbruksmark ingår isom
fastighet, har bildats för ändamål jordbrukänannatsom
och därefter inte har taxerats.som

1985:658 Lag arrendatorers rätt förvärva arrendeställetattom

En arrendator har enligt denna lag förvärvarätt att arren-
destället, avtalet gäller jordbruksarrendeettom som om-
fattar bostad arrendatom eller bostadsarrende.ett

2§ villkorEtt måste uppfyllt för arrendatorattsom vara en
ska få förvärva bostadsarrende huset åsattsärett att taxe-
ringsvärde.

Vid anmälan intresse för förvärva bostads-att ettav
arrende skall fogas bevis huset åsatts taxerings-attom
värde.

1992:986 Förordning statlig bostadsbyggnadssubventionom

ll§ Vid beräkning bidragsunderlaget vid ombyggnad skallav
hänsyn till husets värde före ombyggnaden. Somtas
utgångspunkt för bestämmandet husets värde föreav
ombyggnaden skall taxeringsvärdet användas för bygg-
nad, till den del det bostäder.avser

1992:59 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter till
förordningen 1991:1924 statlig kreditgaranti förom
bostäder

9§ Pantvärdetillägg enligt 13 § andra stycket 2 kreditgaranti-
förordningen lämnas enligt dessa föreskrifter med be-ett
lopp det till aktuellt marknadsvärdemotsvararsom om-
räknade taxeringsvärdet.
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fastighetsmäklare1984:81 Lag om

konsument köperfastighetförmedlingVid12 § som enav
tillhandahål-mäklarenför enskilt bruk skahuvudsakligen

be-fastigheten. Dennaskriftlig beskrivningla aven
uppgift fastighetensinnehållaska bl.a.skrivning om

taxeringsvärde.

tillhörig egendomförsäljningFörordning1971:727 statenavom
m.m.

försäljningvad gäller vidFörordningen behandlar avsom
arvsfon-eller allmännatillhöregendomfast statensom

den.
får be-Taxeringsvärdet används för avgöra8§§ att vem som

egendom. för-fast Iförsäljning och bytesluta avom
där regeringenvärdegränserspecificerasordningen res-

i dessabeslutaharpektive olika myndigheter rätt att
frågor.

fast egendomförsäljning aktualiseras ärl8§ När somav
inhämtasskall yttrandejordbruksfastighettaxerad som

från länsstyrelsen.

arvsfondensförsäljning allmänna1991:952 Förordning om av
fasta egendom m.m.

det kam-används förTaxeringsvärdet avgöra är5 § att om
försäljningenregeringen skamarkollegiet eller prövasom

egendomenden fastaav

1981:774 Utsökningsbalk

fas-intecknad medfastighet12 kap. Om är gemensamt annansom
taxeringsvärde saknas försärskilttighet skall säljas och3 §

värde-demochnågon fastigheterna, skall en avvarav
ras.

utsökningsbalkenfast egendom enligtförsäljningInom12 kap. av
ska bl.a.sakägarförteckning Av dennaskall25 § upprättas.

inskriven ellerfinns nyttjanderättframgå det ärsomom
ochtillgängligsig på skriftlig handlinggrundar ärsom

i fastighet,bostadslägenhet ärhyra somenavser av en
tillträttdär hyresgästen hartaxerad hyreshusenhet,som

rättighetgäller det intelägenheten. Detta är somenom
försäljning jämför medfastighetensskall bestå oavsett

Jordabalken
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12 kap. Vid försäljning under hand skall förbehåll för varjegöras
58 § upplåten hyresrätt till bostadslägenhet i fastighet,en en

taxerad hyreshusenhet,är hyresgästen harsom som om
tillträtt lägenheten.

1981:981 Utsökningsfömrdning

12 kap. Kronofogdemyndigheten skall anskaffa gravationsbevis,
l § äganderättsbevis och taxeringsbevis beträffande fast egen-

dom skall säljas.som

12 kap. Kungörelse auktion skall innehålla uppgifter rörandeom
15 § fastigheten kan betydelse, såsomantassom vara av upp-

lysningar fastighetens belägenhet, areal, bebyggelseom
och taxeringsvärde, det värde har åsatts vid värde-som
ringen den plats där beskrivningen hålls tillgänglig.samt

1939:608 Lag enskilda vägarom

kap.3 vägföreningar med mål ombesörja och bekosta enskil-att
76 § da inom områden därvägar bebyggelsetätare uppkommit

eller kan uppkomma,väntas skall i första hand använda
taxeringsvärden för bestämma andelstal för ingåendeatt
fastigheter. Skäl kan dock finnas frångå taxeringsvär-att
det grund för bestämning andelstalet, bero-t.ex.som av
ende på fastighetemas och fastighetemasvägarnanytta av
förmåga bära kostnaderna för väghållningen.att

3 kap. Sådan vägförening bildas vid förrättning. Som grund för
79 § förrättningen ska förrättningsmannen ha utredningen som

bl.a. ska behandla frågan taxeringsvärdena ellerom
grund skall användas vid bestämmandearman av an-

delstal.
Ändrade taxeringsvärden kan skäl för ändringutgöra av

andelstalen. Jfr kommentar till 3 kap. 85 §.

2 kap. vägföreningarFör i tätbebyggda områden gäller att
11 § skyldigheten deltaga i väghållning skall fördelas medatt

hänsyn till den omfattning fastigheterna beräknas komma
begagna Större andel fårvägen. läggas på någonatt

fastighet vad dessän vägen.mot nyttasom svarar av

1974:1048 Kimgl. Majzts Kungörelse placering omyndigsom av
medel

2 § Utlåning omyndigs medel får överförrnyndarensutanav
skesamtycke endast säkerhet grundvalpanträttmot av

inteckning i fast egendom inom sextio detav procent av
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inteckningtaxeringsvärdet. Avserfastställda annansenast
utlåning skedockfårjondbruksfastighetfastighet än

ochdetaljplaninombelägenfastigheten ärendast om
huvudsakligenbyggnaduppfördfinnsfastigheten som

inteck-uthyrningbostadslägenheter förinnehåller samt
byggnadenvilken ärñrbelopp,inom detliggerningen

utländskförsäkringsanstalt ellersvenskbrandförsäkrad i
försäkringsrörel-drivaharförsäkringsanstalt rätt attsom

riket.här ise
och ärfastigheterflerainteckning gemensamtAvser

får hänsynjordbruksfastighet,taxeraddemnågon somav
jordbruks-åsattstaxeringsvärdetill detendast somtagas

fastigheten.

de allmännaangående förvaltningenReglemente1962:401 av
obligatoriska ochför denfonderförsäkringskassornas

sjukförsäkringenfrivilligaden

försäkringskassahur allmänregler förfinnsreglementetI
obligatoriskaför denfrån fondenfondmedelfår placera

sjukförsäk-frivilligaför denfondenochsjukförsäkringen
ringen.

på ifondmedlenkan placera ärkassandeEtt sättav
säkerhetvilken kassanför ägerskuldförbindelser, genom

tvåindustrifastighet inomfastigheti äninteckning annan
taxeringsvärde.fastställda I taxe-tredjedelar senastav

medräknasfår intejordbruksfastighetförringsvärdet
växande skog.påtaxeringsvärdet

riksförsäkrings-angående förvaltningenReglemente1961:265 av
fonderverkets

folkpensioneringsfon-förvaltninggällerReglementet av
yrkesskadeförsåkringsfondriksförsäkringsverketsden,

frivillig statligi lagenfond,den pen-samt omavsessom
fondfullmäktige.förvaltassionsförsälcring. Fonderna av

fondmedlenkan placerafondfullmäktigedeEtt sättav
säkerhetvilken kassanskuldförbindelser, för ägerpå iär

tvåinomelleregendom tomträtti fastinteckninggenom
taxeringsvärde.fastställdatredjedelar senastav

och bo-egnahunsfastigheterinlösen1987:408 Förordning om av
stadsrätter

egnahemsiastig-inlösenförordning kanEnligt denna1§ av
landetdelari vissabostadsrätter skeochheter avav

arbetsmarknadsskäl.
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2§ Fastighet eller bostadsrätt belägen iär Västemorr-som
lands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län,
kan lösas in om

fastighetenägaren eller bostadsrätten ellerav en
medlem dennes hushåll, ingående prövningtrotsav en av
arbetsförmedlingen, inte kan arbete i eller bo-nära
stadsorten i sådan omfattning hushållets försörjningatten

tryggad.är
2. hushållet på grund detta måste flytta tillav en annan

ochort,
3. inte kan sälja fastighetenägaren eller bostadsrätten.
Om det finns synnerliga skäl, får inlösen ske iäven

andra delar landet.av

5-7 §§ Inlösen sker för fastigheter med beloppett motsvararsom
taxeringsvärdet. vissaI fall kan det bli frågasenaste om

belopp.annat

8§ Bostadsrätter löses in med det belopp detmotsom svarar
pris bostadsrättshavaren betalat för bostadsrätten,som om
inte priset avviker väsentligt från vad gäller försom
likvärdiga lägenheter på orten.

1974:1058 Fastighetsdatakungörelse

4§ fastighetsdatasystemetI FDS redovisas bl.a. taxerings-
värden och andra vid taxeringen fastställda uppgifter.
Dessa uppgifter året före det år då uppgiften hållsavser
tillgänglig i FDS.

6§ Skattemyndighet skall underrätta Centralnämnden för fas-
tighetsdata fastighetslängdens innehåll i den utsträck-om
ning behövs för FDS skall kunna tillförasattsom ovan
nämnda uppgifter.

1973:289 Datalagen

26§ Uppgifter i det statliga och adressregistretperson-
SPAR hämtas från de statliga personregister som
används för folkbokföring, inkomsttaxering och fas-
tighetstaxering.

1981:4 Förordning det statliga och adrassregistretom person-

3§ I det statliga och adressregistret SPAR finnsperson-
uppgifter fastighetsinnehav, omrädeskodom personers
för fastighet, kod för hustypsklass och taxeringsvärde för
fastighet.



191Bilaga 41994:62SOU

sökbe-användsfastighetstaxeringenfrånUppgifter8§ som
lsökningvidfågår ut person.attmengrepp,

myndigheterstatligadock vissafinnsförordningen upp-
sätt.dettaanvända SPARkanräknade som

Ärvdabalken1958:637

egendomfast ärförregler finns närSpeciella som
ingårlantbruksenhetellerjordbruksfastighettaxerad som

dödsbo.iett

taxeradegendom ärfastingårdödsboetidetOm18kap. som
fastighetsin-avveckladödsboetskalllantbruksenhet,7§ som

dåkalenderårdetutgångenefterfyra årnehavet senast av
sådanförvärvatdödsboetinträffade. Hardödsfallet

möjligt.skeavvecklingenskalldärefter, snarastegendom
myndighetdenavveckling sker utövasTillsyn över att av

bestämmer.regeringensom

upprättandeteftermånadskall inomBouppteckning ges20 kap. en
fastingårtillgångardödesi dendetOmtill tingsrätt.in§§8 och 11

skalllantbruksenhet, rättentaxeradegendom är somsom
§18 kap. 7itillsynsmyndighetdenunderrätta avsessom

dödsfallet.om

Delgivningslag1970:428

överbringashandlingendödsbotillDelgivning att9§ genom
dennefår ske endastdödsbodelägarnanågontill omav
döds-föranledsdelgivningeneller atti boetsitter avom

lantbruks-taxeradegendom ärfastinneharboet somsom
enhet.

häradsallmänningarLag1952:166 om

inomfastigheterdeHäradsallmänning tillhör ägarna2§ av
vadenligtmed vilkaelleri mantalvilkahäradet är satta
del-tillförenad rättfastighetsbildning bestämts, ärvid

allmänningen.iaktighet

Är medförenadhäradsallmänningdelaktighet itill8§ rätt
kan läns-lantbruksenhet,taxeradfastighet är somsom

ochallmänningsstyrelsenframställningefterstyrelsen, av
förordna rättenfastighetenshörande ägare, attefter av

i penningar.ochskall avlösas ersättasdelaktighettill
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1952:167 Lag allmänningsskogar i Norrland och Dalarnaom

Är7 § till delaktigheträtt i allmänningsskog förenada med
fastighet taxeradär lantbruksenhet, kan läns-som som
styrelsen, efter framställning allmånningsstyrelsen ochav
efter hörande fastighetens förordnaägare, rättenav att
till delaktighet skall avlösas ersättning i penningar.mot

1992:300 Kyrkolag

42 kap. Pastoraten skall varje är betala kyrkoavgift till kyrkofon-
15 § den. En del denna avgift egendomav taxerasavser som

enligt fastighetstaxeringslagen. Kyrkoavgiften beräknas
för denna egendom till två taxeringsvârtiet.procent av

Till den del taxeringsvärdet består skogsbruksvärdcav
skall i stället avgiften beräknas till procentsex av
skogsbruksvärdet.

1989:88 Förordning förvaltningen kyrklig jordom av

49 § Fastighet taxeradär jordbruksfastighet får barasom som
förvärvas med medel prâstlönefond eller präst-ur en en
lönejordsfond behovet rationalisering den kyrk-om av av
liga jorden i stiftet tillgodoses.

1989:31 Lag förvaltning vissa samägda jordbruksfastig-om av
heter

I lagen samäganderätt l904:48 regleras vadom som
gäller mellan två eller flera samfällt fastighet,ägersotn
lös sak, aktie, obligation eller skuldebrev.

lagenl samäganderätt 2-6 §§ersätts med lagenom om
förvaltning vissa samägda jordbruksfastigheter detnärav
gäller fast egendom taxerad lantbruksenhetärsom som
och minstägs tre gemensamt.av

1958:388 Lag taxeringsväsendet krigsförhâllandenunderom
m.m.

§ll Under krigsförhällanden skall allmän och särskild fas-
tighetstaxering inte äga Nytt taxeringsvärde kanrum.
åsättas fastighet, sä påkallatnär är särskilda förhållan-av
den.
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bostadsbidrag1988:786 lag om

och §§ Vid beräkning bostadsbidrag hänsyn till fömögen-ll 16 tasav
förmögenheten fastighetenshet. I räknas för närvarande

taxeringsvärde in.
Fr.o.m. den januari 1994 ändras reglerna sål att

taxeringsvärdet inte påverkar bostadsbidraget.

angående1962:382 Lag införande allmän försäk-lagenav om
ring

Iäxeringsvärdet i övergångsregler vid beräkninganvänds
ñrmögenhet för bestämmande ânkepension. Delsav av

gäller det änkepension efter avlidit före den 1man, som
juli 1960, änkepension tid före den julidels 1som avser
1981. SFS 1980:1058.
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alternativ IIIenligtStandard

något enklarei detalj hur mätabilaga redovisas sättI denna attettmer
standarden skulle kunna utformas.

detaljerpå olikastandard byggernuvarandeDet mätasättet attatt
här belysessker. alternativvarefter summering Detpoängsätts somen

fånga in standardenförsökerbaseras i stället på att genom enman
alternativ och i principkap. redovisat dettaklassindelning. Vi har i 9

ändamålsenliga lösningen. Förmåhändaden siktdet mestansett vara
några ytterligarei denna bilagaskull redovisasfullständighetens

har utarbetats inom LMV.uppgifter. Materialetkompletterande
beskrivning de olika standardklasser-ñr verbalutgångspunktEn aven

första bearbetningarnabegränsas. Deantalet standardklasserär att somna
åldersklass tillräckligtintegjorts tyder fem standardklasser äratt per

har därförpermanenthus och fritidshus. Nästaför täcka in både ansatsatt
standandklasser. finns ocksåvarje åldersklass i sju Detvarit dela in ettatt

i förslagetstandard. Standardklassindelningensamband mellan storlek och
beroende storleken.nedan har därför också gjorts av

grundstandardklasser. förstaindelning i DenNedan visas förslag tillett
värdeårför byggnader med 1929-1944.tabellen redovisar standardklasser

låg, låg, någotstandardklasser: mycketEn indelning har gjorts i sju
normal, hög och mycket hög.under normal, normal, något över

standardklass medrespektive varierarAntalet grundstandardpoäng för
standardklasserna inne-storleken. Klassbreddema för de delar somav

håller beståndet därigenom hållasde delarna kanstora nere.av
ombyggnadsklasser.Till varje standardklass skall sedan knytas 1-3

utifrån antalet ombyggnadspoängIndelningen i ombyggnadsklasser görs
fastställs vilkavid transformationen genomförs ombygg-AFT 90. Innan

Till grund fornadsfrågor skall ligga till grund för transformationen.som
vilken värdeinverkansådant ställningstagande bör läggas analyserett av

frågorallmänna bedömningar vilkaolika faktorer har samt av sommera
ombyggnadsklassifrceringen.bör ligga till gnmd för

ombyggnadsfrågor användasDe skulle är:som

Är fasadbeklädnaden till hälften utbytt efter 1975änmer-
Är elsystemet utbytt efter 1965-
Är tilläggsisolerat efter 1975huset-
Är köksinredningen utbytt efter 1985-
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Är hälftenän och avloppsstammama i huset utbyttavatten-mer av-
efter 1965
Är badrumsinredningen, golvbeläggningen och väggmaterialet i det-

bad- eller duschutrymmet istörsta allt väsentligt utbytt efter 1980

Standardklassindelning

10-40 41- 75 76-110 111-150 151-200 201-250 251-350

värdeår 1929-44
ML 0- 2 0- 9 0- 12 0- 14 0- 16 0- 16 0- 17
Låg 3- 5 10- 12 13- 15 15- 17 17- 19 17- 19 18- 20
NU 6- 8 13- 15 16- 18 18- 20 20- 22 20- 22 21- 23
Nqrmal 9- 11 16- 18 19- 21 21- 23 2523- 23- 25 24- 26
NO 12- 14 19- 21 22- 24 24- 26 26- 28 26- 28 27- 29
Hög 15- 17 22- 24 25- 27 27- 29 29- 31 29- 31 30- 32
MH 18- 25- 28- 30- 32- 32- 33-

värdeår 1945-54
ML 0- 2 0- 9 0- 14 0- 16 0- 18 0- 18 0- 22
Låg 3- 5 10- 12 15- 17 17- 19 19- 21 19- 21 23- 25
NU 6- 8 13- 15 18- 20 20- 22 22- 24 22- 24 26- 28
Nqrmal 9- 11 16- 18 21- 23 23- 25 25- 27 25- 27 29- 31
NO 12- 14 19- 21 24- 26 26- 28 28- 30 28- 30 32- 34
Hög 15- 17 22- 24 27- 29 29- 31 31- 33 31- 33 35- 37
MH 18- 25- 30- 32- 34- 34- 38-

värdeår 1955-64
ML 0- 3 0- 8 0- 15 0- 17 0- 20 0- 24 0- 24
Låg 4- 6 9- 11 16- 18 18- 20 21- 23 25- 27 25- 27
NU 7- 9 12- 14 19- 21 21- 23 24- 26 28- 30 28- 30
Nqrmal 10- 12 15- 17 22- 24 2A- 26 27- 29 31- 33 31- 33
NO 13- 15 18- 20 25- 27 27- 29 30- 32 34- 36 34- 36
Hög 16- 18 21- 23 28- 30 30- 32 33- 35 37- 39 37- 39
MH 19- 24- 31- 33- 36- 40- 40-

värdeår 1965-74
ML 0- 4 0- 9 0- 15 0- 18 0- 20 0- 24 0- 28
Låg 5- 7 10- 12 16- 18 19- 21 21- 23 25- 27 29- 31
NU 8- 10 13- 15 19- 21 22- 24 24- 26 28- 30 32- 34
Nqrmal 11- 13 16- 18 22- 24 25- 27 27- 29 31- 33 35- 37
NO 14- 16 19- 21 25- 27 28- 30 30- 32 34- 36 38- 40
Hög 17- 19 22- 24 28- 30 31- 33 33- 35 37- 39 41- 43
MH 20- 25- 31- 34- 36- 40- 44-

värdeår 1975-84
ML 0- 5 0- 11 0- 17 0- 20 0- 21 0- 25 0- 28
Låg 6- 8 12- 14 18- 20 21- 23 22- 24 26- 28 29- 31
NU 9- 11 15- 17 21- 23 24- 26 25- 27 29- 31 32- 34
Nqrmal 12- 14 18- 20 24- 26 27- 29 28- 30 32- 34 35- 37
NO 15- 17 21- 23 27- 29 30- 32 31- 33 35- 37 38- 40
Hög 18- 20 24- 26 30- 32 33- 35 34- 36 38- 40 41- 43
MH 21- 27- 33- 36- 37- 41- 44-

värdeár 1985-94
ML 0- 5 0- 11 0- 19 0- 21 0- 22 O- 25 0- 28
Låg 6- 8 12- 14 20- 22 22- 24 23- 25 26- 28 29- 31
NU 9- ll 15- 17 23- 25 25- 27 26- 28 29- 31 32- 34
Nqrmal 12- 14 18- 20 26- 28 28- 30 29- 31 32- 34 35- 37
NO 15- 17 21- 23 29- 31 31- 33 32- 34 35- 37 38- 40
Hög 18- 20 24- 26 32- 34 34- 36 35- 37 38- 40 41- 43
MH 21- 27- 35- 37- 38- 41- 44-
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uppnådet maximalt90 bibehålls gårpoängsättningen från AFTOm att
Eftersomfrågor angivitspå de9 ombyggnadspoäng en er-ovan.som

blevgenerellt under-äldre ombyggda husfarenhet från AFT 90 är att
poängsättningombyggnadsfrågomasenskildadock detaxerade bör om-

kvarvarandeplockas bort. Denågra frågorsynnerhetiprövas, om-om
blankettfyller iså debör kompletterasbyggnadsfrågoma att ensom

ochmellan angivet årgenomförtsombyggnadsåtgärdervilka somanger
genomgått helthusde äldrerespektive efter 1990. För1990 ensom

svårti fortsättningenkan detombyggnadgenomgripande även attvara
alternativombyggnadsfaktom. Ett ärnivå med hjälperhålla atträtt enav

innebära husetsskall kunnaombyggnadgenomgripandetillräckligt att
ålder ändras.

med hjälp lagratstandardklassema skerTransfonnationen till de avnya
tillhörandegrundstandardklass medtilltransformationmaterial. En görs

standardklassförslag tillerhållerFastighetsägarnaombyggnadsklass. samt
får90-materialet. Defram från AFTräknatstill hur denförklaringen
dekontrolleraoch därigenomfylla ide kanockså blankett attsomen

tillframdärvid kommerOm deerhållit standardklass.rätt en summa
transfor-standardklass denäninnebärstandardpoäng somannanensom

ändradför prövningblankettenskickar de inresulterat imationen av
standardklass.

standarden ajour-taxering måsteregisterbaseradtillEfter övergången
signaler från bygglov-hittills utifrånAjourföringen skerhållas. som

sinnågonting med följer medhänderdet intehanteringen. Hus som
tillbyggnadföremål för ellervaritde husåldersklass. För en om-som

utifrån revideratombyggnadsklassprövning standard- och ettgörs aven
förformulär medutarbetas90-formulär. helt husAFT För ett separatnya

relevanta frågor.1990-talet
frikopplat från fråge-fastställasstandardennybyggda hus kanFör mera

de fårkan begränsasAntalet frågorbatteriet vid AFT 90. att ut-genom
byggnader uppförs under 1990-förrelevantasådana ärgöras somsomav

bådetäcka in exklusivakunnaSamtidigt skall frågornatalet. permanent-
m2.vid 90ungefärlig storleksgränsfritidshus. finnshus och enkla Det en

m2 några permanenthusFå fritidshus 90 och knappastbyggs änstörre
m2. fritidshusskillnaderna mellanväsentligabyggs mindre 90 Deän mest

isolering ochstorlekenpermanenthus vid sidanoch upp-avserav
i fritidshusKöksutrustningen densammavärmningssystem. är nästan nya

skiljer.skåpvolymbänklängd ochoch permanenthus. Kökets yta,
för standardbestäm-ligga till grundvilka frågor skaVid urvalet somav

fånga förändringarmöjligheternaockså viktigt beaktaningen detär attatt
nuvarande frågebatte-uppgifterna i detvia bygglovhanteringen. En del av

fastighetsdeklaration ellerallmänomöjliga fånga vidriet är änatt annat
bygglov-har initieratsvid särskild fastighetsdeklaration av annansom

eller mindre omöj-ocksåpliktig åtgärd. del uppgifternaEn ärstor merav
registerbaserad taxering bör såövergång tillkontrollera. Vidliga att en

ajourhålla och kontrolle-möjligt fånga,del uppgifterna attstor av som
via bygglovhanteringen.ra
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Följande frågebatteri skulle kunna tänkas:

Exteriör

Stomme De bärande bestårväggarna av
betongbetongsten, lecablock eller tegel- material, träannat t ex-

Fasadbeklädnad hälften den sammanlagdafasadytanav
s av

tegel eller stenmaterialannat- trä- plåt, eller plastputs- materialannat-

Takbeläggning Minst hälñen takbelåggningenbestårav av
skiffer, k parplåt eller glaserat tegel- betongtege glaserat tegel eller plåt- ,material, spån eller plastannat t ex papp,-

Garagecarport Garage
saknas- finns i källare- ñnns i gemensamhetsanläggning- finns i husets mark- eller sluttningsvåning,-alternativt vidbyggt eller friliggande på tomten,

och har plats för bilen
ñnns i husetsmark- eller sluttningsvåning,-.alternativt vidbyggt eller friliggande tomten,

och har plats för två eller flera bilar
Carport finns tomten-

Uteplatsfrågan föreslås utgå. En anledning till detta anläggningär att
uteplats begränsad omfattning ofta får ske bygglov. Utanförav av utan

samlad bebyggelse kan i fallvissa även uteplatserstörre anläggas utan
bygglov. Det därmed svårtär ajourhålla uppgiften. Det finnsatt även
andra exteriörfrågor skulle kunna ingå i frågebatteriet, före-Lex.som
komst burspråk eller valmat tak. Dessa exteriördetaljer dockav utgör
exempel lösningar kan sågas eller mindre modebetona-som vara mer
de. Dessa detaljers långsiktiga värdeinverkan därtär tvivelaktig.är mera
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Energihushållning

indragenFinnsEl

Är vinterbonathusetIsolering

UppvämmingssystemUppvärmning
saknas- huvudsakligenoch skertimis genom
direktverkande elvärme- elvämieeller luftburenVattenburen- fjärrvärme- sådant ärävenvämiepumpsystem, som- värmekällakombinerat med annan

oljepanna medkombipanna, ved- elleräven- eller kassettpatron
oljaför elleravseddendastvärmepanna gas- flis,för ved, spånavseddendastvämiepanna-eller koks

golvvärme-

permanenthus detVid nyproduktionföreslås utgå. årFönsterfrâgan av
enklare standard före-fritidshus kanisolerglas. Föri dag normalt med

väljauppvärmningslösningarolikadet radkomma. Idag finns atten
kombination medelradiatorer inormaltfritidshus väljsmellan. För
med något dyrarenormaltPermanenthusensjälvdragsventilation. utrustas

detvärmeåtervinning. dagmed I årkombinationiuppvärmningssystem
vanligt välja golvvärme.tämligen att

Kök

KöketKökstyp m215komplett kök större änär ett- m2mindrekök 15komplett änär ett- liknande, dvskokvrå, ellerär typen pentryav- 2bänklängd kortarehar total är än msom
sa nas-

svåra ajour-utgå. Uppgifternaföreslås ärKöksutrustningsfrågorna att
ochförhållandevis billigahålla och kontrollera. Vitvaror är numera

begränsad delmycketvitvarulösningarkostnaderna ñr olika utgör aven
i dagensköksutrustning förekommerbyggkostnadema. Nästan samma

for vilkenbegränsandemöjligenkannyproduktion. Köksstorleken vara
köksstandard kan väljas.som
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Sanitet

FinnsVatten indragetvatten
-ja, året runtvatten
-ja, sommarvatten

nej-

FinnsBad och dusch det två eller flera bad- eller duschrum
Finns det bad- eller duschrumett
Saknasbad- eller duschrum

WC eller Finns det två eller flera wcmotsv
Finns det separaten wc,
Finns det ibelägen bad- eller duschrumen wc,
Saknaswc
Saknas ñnns mulltoa eller imotsvarandewc men
bostadshuset

m2Tvättutrustning Finns särskiltdet 4 inrättatstörre änutrymme
for och klådvånd ellertvätt tvättstugat ex
grovkök

Kakelfrågan, bastufrågan fråganoch maskinell tvättutrustningom
föreslås utgå då de svåra ajourhålla och kontrollera. Värdeinverkanär att
avtexkakelkanocksåvamsvårattfastställadådetidagñnnskakel

billigare våtrumstapet samtidigt det också finnsär än mycketsom som
exklusivt kakel.

Övrig interiör

Öppen spis :innszdet spis, kakelugn eller braskamin iöppen
uset

Golvmaterialfrågoma och frågan gillestuga föreslås utgå. Golwär-om
etablerat och vanligt förekommandeär uppvärmningssättettme numera

då det förekommer omfattar helanormalt byggnaden. Frågan harsom
därför flyttats till området Energihushållning.

Poängsättning gnmdstandardfrågoma och indelning i standardklasserav
får genomföras efter grundlig analys.en mer

Ombyggnadsfrågor

Några ombyggnadsfrågor skall inte behövas för nybyggda hus under en
tidsperiod åtminstone omfattar tio år. Ombyggnadsfrågorna och d:0som
klasser införs för hus vilka äldre tio år. Ombyggnadsfrågornaär börän
utformas så uppgifterna kan fångas i samband med bygglovhante-att
ringen.
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Tabellförslag

utformats.inteharalternativ IIIenligttabellförslagkomplettaNågra
Tabell-dock här.redovisasutformadetabellerna årför hurPrincipema

standardklass-medoch90. Ivid APTden attlikartadutformningen är
varjetabeller. Förfleradetkrävsåldersklassentillkopplasindelningen

utformningenprincipiellagrundtabeller. Deneller 3behövs 2åldersklass
avseendeochåldersgruppenäldstadenförgrundtabellsådanav en

redovisas här.90vid AFT4.75-6.5tabellnivåmellannivå
förnedråkningsfaktorermedtabellsedanåldersklass krävsvarjeFör en

åldersin-ochgrundstandardtabelleni ärIngångarnaåldersinverkan.
normhusettilltagitshar hänsyntabellen attutformningVidverkan. av

blir någotTabellen96.vid AFTtidenbakåt inågot merabör flyttas
nedräknings-olikadet krävsdäråldersklassendenomfattande för yngsta

normhuset,efter flyttenuppråkningsfaktorereller avfaktorer, rättare sagt
fore-åldersinverkanförhållandevisdenhantera stora somför kunnaatt

tabellutformningenredovisasHärinnebär.rântebidrag enavkomsten av
vadtabelleniIngångenåldersgruppen.äldstadenföråldersinverkanöver

grundstandard ochkombinationstandard årvärdefaktorngäller aven
ombyggnadsstandard.

1000-tal26-44Grundtabell

VärdeytaStandard
251-201-151-111-76-41-10-

2502001501107540

72oo574229164ombyggdEnkel 7973634632185ombyggdNågot
8679685035206Ombyggd

8980695339215ombyggdlågMycket 9888765843236ombyggdNågot
10796836347256Ombyggd

9890766145246ombyggdLåg
10899835749267ombyggdNågot
118108907353297Ombyggd

10798836649287ombyggdNågot under
118108917354318ombyggdNågotnormal
129118997959348Ombyggd

126110917053318ombyggdNormal 13812110077ss349ombyggdNågot
1501321098463379Ombyggd

1541291027957349ombyggdNågot över 1651421128763379ombyggdNågotnomral
18015512295694010Ombyggd

1691431148964389ombyggdHög
18615612598704210ombyggdNågot
203168136107774611Ombyggd

18015396 121703910ombyggdMycket hög
198168133106774311ombyggdNågot
216183145115844712Ombyggd
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[50]Allemanssparandet översyn.[58]6 Juni Nationaldagen. en- Principielladel II-fastigheter,BeskattningavUtrikesdepartementet [57]fastigheterbeskattningutgångspunkterför m.m.av
del Fi. [62]fastighetstaxering,Rationaliseradutrikes-ochSverigeiHistoriskt Följdemaförvägval- respektiveinteblibli,hänseendesäkerhetspolitiskt attav Utbildningsdepartementet[8]unionen.Europeiskamedlemi
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[53]för hantverkare.Mästarbrevindivideffekter.Kostnaderoch

[54]i asylärenden.praxisUtvärderingBilagaB.pensionssystem.Ryeformerat av
2 kap.tillämpningutformningochSärskildaskål[22]avtalspensioner.Kvinnors ochATP av- iutlänningslagen.[60]bestämmelserframtiden.[24] ochandrastrategiför 5 §alkoholpolitikSvensk en- [25]nuläge.bakgrundochalkoholpolitikSvensk - Näringsdepartementet[26]alkoholproblem.Att förebygga

alkoholmissbmkare.[27] [61]kreditgivning.Vård Pantbankemasav
[28]Kvinnor ochalkohol.

Arbetsmarknadsdepartementet[29]Alkohol.FöräldrarBarn- - mellansolidaritetäldre.OmblivitGamlaår [41]somunga Ledighetslagstiñningen översynen-[39]1993.Europeiskaåldreåretgenerationerna. [48]bilagedel.utvecklingförKunskap +
transfereringarSamhällsekonomi,mellanSambandet

socialbidrag.[46]och
bilstöd. [55]reformerattillRätten ratten- ochvåldtagitsför kvinnorEtt centrum som

[556]nnisshandlats.



1994Statens offentliga utredningar

Systematisk förteckning

Civildepartementet
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