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Till statsrådet och chefen for

Finansdepartementet

Genom beslut den maj13 1993 bemyndigade regeringen det statsråd som
har till uppgift föredra ärenden beskattningatt tillkalla utredareattom en
med uppdrag föreslå åtgärder kan leda till förenklingatt och rationa-som
lisering fastighetstaxeringen,av m.m.

Med stöd detta bemyndigande tillkallades särskild utredareav som
kammarrättslagmannen Per Anclow fr.0.m. den juni1 1993.

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 18 augusti fastig-1993
hetsrådet Bertil Hall och kammarrättslagmannen Curt Rispe samt som
ytterligare sakkunnig den 1 september 1995 kanslirådet Per Sjöblom.

Som förordnades den 18 augustiexperter 1993 kammarrättsrådet Carin
Hellner, avdelningsdirektören Monika I-laapaniemi t.o.m. den 28 februari

byråchefen1995, Bengt Kjellson byråchefen Lennart Sjögren.samt Som
förordnades vidare den 22experter november 1993 kammarrättsassessorn

Christina Otto t.o.m. den 11 januari 1995, den 30 januari 1995
avdelningsdirektören Andreas Adolphsson, den 8 1995 kammarrätts-mars

Anita Saldén Enérus t.o.m. den 31 augusti 1995 denassessorn 1samt
september 1995 kammarrättsassessorn Ulla Werkell.

Kammarrättsassessorn Marie Bjernelius Lundahl förordnades fr.0.m. den
1 september 1993 sekreterare utredningen.som

Utredningen Utredningenantog Förenkladnamnet Fastighetstaxe-om
ring, m.m.

Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandet SOU 1994:62 Ra-
tionaliserad fastighetstaxering, del Resultatet det återstående arbetetav
redovisas i slutbetänkandet SOU 1995:148 Rationaliserad fastig-nu
hetstaxering, del II, vilket härmed överlämnas.

Stockholm i december 1995.

Per Anclow

Marie Bjernelius Lundahl
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RiksskatteverketRSV

Riksskatteverkets författningssamling serie DtRSV Dt
Direkt skatt Taxering-

föreskrifter värderingen vid fastig-RiksskatteverketsRSVzVF om
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RÅ Regeringsrättens årsbok
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författningssamlingSvenskSFS
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Standard, och för hus-Svensk SS 02 10 52 Area volymSS
Terminologi mätreglerbyggnader och-



SOU 1995:148 11

Sammanfattningl

vårt delbetänkande 1994:62, Rationaliserad fastighetstaxering,l del
redovisade våra förslag förenklingaröverväganden och till i förstaav

hand småhustaxeringen. Vad föreslog i allt väsentligt gällan-är numera
de rätt.

betänkande redovisas återstoden vårt utredningsarbete.l detta Vad viav
föreslår kan enkelt uttryckt indelas i tre grupper.

det första har vi gjort författningsmässigFör Det nuvarandeöversyn.en
innebär såregelsystemet tredelning på regler fastighets-sätt atten om

finnstaxering i fastighetstaxeringslagen, fastighetstaxe-FTL 1979: 152,l
ringsförordningen, i RiksskatteverketsRSVFTF 1993:l 199 verk-samt
ställighetsföreskrifter. Härtill kommer olika rekommendationer frånm.m.

sådant behållsRSV. Systemet omflyttning föreslås mellansom men en
nämnda källor. Till den har överförtsFTL bestämmelser från bådetre nya

och föreskrifter. främst frågaFTF RSV:s Det här grundläggandeär om
regler riktvärdebestämningar. Vad sedan gäller den förord-rörsom nya
ningen har på motsvarande överföringar gjorts mellan nuvarande för-sätt
ordning och föreskrifter.RSV:s Till den förordningen förtshar ettnya
antal sådana föreskrifter från RSV visat sig stabila tidenöversom vara
och så väsentlig karaktär de bör beslutas regeringen. Påär attsom av av
motsvarande har nedflyttning vissa bestämmelser från förord-sätt en av
ningen gjorts. det sigHär detaljbetonad regleringrör om en mer som
behövs exempelvis tabeller och för framtiden skallm.m. som an-- -
komma RSV.

författningsdelenTill hör både FTL och FTFäven att gett en sam-
stämmig och överskådlig disposition. Den regleringen i högreärmer nya
grad uppbyggd utgångspunktmed i de skilda fastighetskategorierna. Som

exempel kan delar förfarandet frågainämnasett annat att stora av om
allmän fastighetstaxeringoch särskild har samordnats.

andra delen vårtDen arbete rationaliseradedet uppgiftslämnandet.rörav
dennal del föreslår fortsatt utbyggnad vad gäller fören av som numera

småhusen. Det bör dock möjligheterna till fortsatt rationalise-nämnas att
ring för de övriga fastighetstyperna ändringarkan kräva sådan naturav

legatde vid sidan vårt uppdrag.att av
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harfrågor. VimateriellavissainnefattaruppdragetdelentredjeDen av
för be-ordningennuvarandedenändragrundeniuppgifthaft iinte att

sinregelhar iföreslårviändringartaxeringsvärden. Destämmande av
uppgifts-förenklatunderlättamöjligtså långt ettsträvandenagrund i att

ändringaringående presenterarexempellämnande. Som sommer
följandekan nämnas.

framtidenvärderingsmodell. FörhyreshusenheternaföreslårFör en ny
värde-föreslåsställetvärdefaktor. lhyran nylängre enskall inte vara

butikerkontor,bostäder,olikastorlekennämligen utrymmenfaktor, av
uppgifterinnehållakommerriktvärdekartor att omFramtidalager.och

fastighet. Endelarolikaförgällaskall nyvärden envilka avsom
bedömning.träffsäkerfåföreslås förstandard attvärdefaktor meren--

dagensosäkerhetdenmodell begränsavårbörmening somvårEnligt
undertaxeringar.såvälföljande över-med däravföranleder somsystem

Förförenklingar.föreslåslantbruksenhetertaxeringenBeträffande av
kost-antaletochkunna utmönstrasgrovskogsprocentenbörframtiden

omfattaföreslåsskogvärderingenförenkladeDenminskas.nadsklasser av
hektar.20förställetihektartill 40innehav nu,somupp

vadändringarvissaföreslårochindelningsreglernaVi har överäven sett
bolagise-konsekvensSomfastigheter.skattepliktigaicke avgäller bl.a. en

bygg-allmänspecialbyggnadstypenharmyndigheterstatligavissaring av
Stock-ochbyggnaderriksdagenskvarstår baradeldennautgått. lnad

kommunikationsbygg-slott. BegreppetDrottningholmsrespektiveholms
framtidenförskallochomfattningbegränsad reserverasfårnad meren

sammanhang transportersådanaianvändsbyggnader avsersomför som
skattefrihetnuvarandedettaföljd ärEn attoch brev.gods avpersoner,av

upphör.TV-byggnaderochradio-för
skattemyn-såvälforbesparingseffektervissahapå siktförslag börVåra

uppgifts-förenkladedethandförstaifastighetsägare,digheter genomsom
uppkomma.fördyringarvissadockinledningsskede kanlämnandet. l ett

all-årsvid 1998gångenförstatillämpasreglernaföreslår deVi att nya
hyreshusvärderingsmodellen förDenAF T.fastighetstaxering,männa nya

tillanståbördeleni denikraftträdandegenomgripande ettså attär pass
år 2000.fastighetstaxeringenallmännaden
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Författningsförslag2

Förslag till fastighetstaxeringslag2.1

Härigenom föreskrivs följande

Avd. Bestämmelser taxering fastighetom av

1 kap. Inledande bestämmelser

vid§ Fastighetstaxering sker allmän och särskild fastighetstaxering1 samt
omräkning.genom

särskild fastighetstaxeringVid allmän och skall beslut fattas om
fastigheternas indelning i byggnader och mark, skattepliktsförhållanden

indelning i taxeringsenheter. Vidare skall taxeringsenhet ochsamt typ av
basvärde bestämmas för varje taxeringsenhet. Vid omräkning .skall
taxeringsvärde bestämmas för varje taxeringsenhet. Basvärde och
taxeringsvärde skall dock inte âsättas fastighet, enligt 3 kap. skallsom
undantas från skatteplikt. Basvärde taxeringsvärde för fastighetutgör även

enligt kap. skall undantas från omräkning.12 l §som

Vid fastighetstaxering skall iakttas2 § taxeringarna blir överens-att
stämmande med föreskrifterna fastighetstaxering likformiga ochsamtom
rättvisa.

Med taxeringsår3 § i denna lag det kalenderår för vilket fastig-menas
hetstaxering bestäms.

Beslut fastighetstaxering fattas vid allmän fastighetstaxeringom som
eller taxering vid särskild fastighetstaxering skall gälla frångenom ny
ingången det taxeringsår då sådan tilltaxering sker ingången detav av
taxeringsår då sådant beslut fattas gång.nästa

Beslut omräkning skall gälla från ingången det taxeringsår dåom av
sådant fattasbeslut till ingången det taxeringsår då sådant beslut fattasav

gång.nästa



SOU 1995:14814

taxerings-från ingången dettidentaxeringsperiodMed löpande avavses
ingångentaxeringsenhet tillfastighetstaxering skerdå allmänår avav en

skertaxeringsenhetenfastighetstaxering nästaallmäntaxeringsår dådet av
gång.

i frågaskall tillämpasfastighetlag ävenBestämmelsernai denna§4 om
egendom.lösbyggnad ärom som

ochi kap. 2 32räknas egendom,skallTill byggnadsådan avsessom
tillhör byggnadensmån deni ägare.jordabalken, den

nedanskall i fallfastighet§ Som5 ägare ansesavsessomav

falleller ifrdeikommissrättmedfastighetinnehar annat utandena som
förordnande;testamentarisktgrundfastighetinneharvederlag av

vattenfallsrätt denellermedfastighetinnehar tomträtt samtb den som
ärftlig besittningsrätt;ellerständigfastighet medinneharannarssom

i kap.löneboställe 41sådantinneharc pastorat som avsessom
kyrkolagen 1992:300;

enligt 6 § 1samfällighet ochförvaltarjuridiskd somperson, som
statlig inkomstskatt1947:576 ärb lagenförsta stycket ommom.

för inkomst;skattskyldig samt

i kap.tomtmark 2 4ochtill täktmarknyttjanderättshavaree avsessom
engångsvederlag.förvärvatsnyttjanderätten har motom

skall ske grundvalfastighetstaxeringsärskild6 § Allmän och av
taxeringsårets ingång.vidbeskaffenhetanvändning ochfastighets

år bestämmelsernaenligtskall skefastighetstaxeringAllmän7 § vartannat
ordning.i i följande2-10 kap. och

År industrien-hyreshusenheter,sjätte årdärefter1988 och vart taxeras
specialenheter,elproduktionsenheter ochinklusiveheter

år småhusenheterdärefter sjätteår och1990 samtvart
Iantbruksenheter.sjätte årår därefter1992 och vart

bestämmelsernaivarje år enligt l lskall skeSärskild
taxeringsenhetskeSådan skall dock intekap. taxering taxerassomav

år.fastighetstaxeringallmän sammagenom

särskild fastighetstaxe-allmän ochförfarandet vidBestämmelser8 § om
ring finns i kap.13-18
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9 § Omräkning skall ske årligen enligt bestämmelsernai kap.12
Bestämmelser förfarandet vid omräkning finns i kap.19-21om

2 kap. Indelning byggnader och markav

l § Byggnader skall indelas i byggnadstyper och mark i ägoslag på sätt
i 2-4 §§. Indelning får inte ske på grundval tillfälligsom anges av

användning.

2 § Byggnader skall indelas i de byggnadstyper i det följande.som anges

Småhus Byggnad inrättad till bostad eller tvåärsom en
familjer. Till sådan byggnad skall höra komplemen-
thus såsom förråd och mindre byggnad.garage, annan

Byggnad inrättad till bostad minst ochär tresom
högst tio familjer skall tillhöra byggnadstypen små-
hus, byggnaden ligger på fastighet åkermark,medom
betesmark, skogsmark eller skogsimpediment.

Hyreshus Byggnad inrättad till bostadär minst tresom
familjer eller till kontor, butik, hotell, ochrestaurang
liknande. Byggnad med förrådsutrymme, liggersom
i anslutning till hyreshus och behövs för verk-som
samheten, skall hyreshus.utgöra

byggnadTill hyreshus skall dock inte räknas som
inrättad till bostadär minst och högst tiotre

familjer, den ingår i lantbruksenhet.om

Ekonomibyggnad Byggnad inrättad för jordbruk ellerär skogsbruksom
och inte inrättad för bostadsändamål, såsomärsom
djurstall, loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin
och växthus.

Växthus och djurstall inte har anknytning tillsom
jordbruk eller skogsbruk.

lndustribyggnad Byggnad inrättad för industriellär verksamhet,som
tillbyggverknings- eller produktionsverksamhet ellerm.m.
verkstadsändamål. Hit räknas bensinstationer ochäven
därmed jämförliga byggnader byggnadsamt annan

inte skall hänföras till någon övriga byggnads-som av
typer.
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specialbyggnadMedSpecialbyggnad avses

försvarsändamål ellerföranvändsByggnadFörsvarsbyggnad som
byggnaden inteförsvarsberedskap,ekonomisk ärom

Även mässbygganläggning.industriellfriståendeen
försvarsbyggnad.skallnad utgöra

terminal, stationsbygg-lokstall,hangar,Kommunikations- Garage,
godsmagasin,expeditionsbyggnad, vänthall,nad,byggnad

byggnadenoch liknande,reparationsverkstad om
kommunikationsändamålför allmännaanvänds som

ellergodsbefordraninnebär post.av personer,

eller distributions-ingår överförings-iByggnadDistributions- som
ellerelektricitetför vatten.byggnad värme,nätet gas,

distributionochför produktionByggnadVärmecentral av varm-
anläggningsådandock inteuppvärmning,förvatten

elektriskproduktionförinrättadäräven avsom
distribution.yrkesmässigförstarkström

anläggning förva-föravloppsreningsverk,Vattenverk,Renings-
sopstation och liknandeavfall,radioaktivtringanläggning av

anläggning.till sådanhörpumpstationsamt som

missbrukarvård,sjukvård,används förByggnadVårdbyggnad som
och äldreungdom,barnkriminalvård, omomsorger

utvecklingsstörda.psykisktmänniskor eller
skallharbyggnad utgöranämntsAnnan än som nu

användsden hemvårdbyggnad, personersomom
institutionell vård eller tillsyn.behöversom

och ochför bad, idrottanvändsByggnadBad-, sport,sport- som
till anlägg-har tillträdeallmänhetenliknande,idrotts- om

ningen.anläggning

forsk-elleranvänds för undervisningByggnadSkolbyggnad som
vidning

anordnasskola statenavsom
ochmed statsbidraganordnasskola som

statlig tillsyn.undervisning står underskola vars
eller skolhemelevhemanvändsByggnad somsom

sådana skolor.för elever vid
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används för kulturellt ändamål såsomKulturbyggnad Byggnad som
biograf, och liknande Riksdags-teater, samtmuseum
Kungliga Drottningholmshuset, Slottet och Slott.

Kyrka eller byggnad används för religiösEcklesiastik- annan som
verksamhet.byggnad

Prästgård i kap. kyrkolagen4]som avses
1992:300.

Bårhus, krematorium och byggnad används försom
skötsel begravningsplats.av

Byggnadstypen skall bestämmas med hänsyn till det ändamål§3 som
övervägande del inrättad för och det byggnad tillbyggnad till är sätt som
del används på.övervägande

Är så för flera ändamålbyggnad inrättad den kan användasatten
beaktas faktiska användningen vid bedömningen vadden även av

inrättad för.byggnaden är
indelas både småhus, eller industribyg-Byggnad, kan hyreshussom som

specialbyggnad, specialbyggnad.gnad och skall indelassom som
kan indelas både specialbyggnad och ekonomibygg-Byggnad, som som

nad, skall indelas ekonomibyggnad.som

indelas i de ägoslag i följande.4 § Mark skall det Marksom anges som
vattentäckt skall indelas endast den täktmark. Indelningen får inteär ärom

påverkas förekomsten rivasbyggnad skall saneringsbyggnad.av av som

småhus, hyreshusTomtmark Mark eller industri-upptassom av
basvärde uppgår tillbyggnad sammanlagdavars

kronor, trädgård, parkeringsplats,50 000 samt upp-
lagsplats, kommunikationsutrymme liggerm.m., som

sådani anslutning till byggnad.
gäller mark special-Detsamma upptassom av

byggnad.
omständigheten byggnads eller fleraDen att en

byggnaders sammanlagda värde inte uppgår till
kronor inte hinder för indelning50 000 utgör som

tomtmark hinder inte föreligger enligt plan- ochom
bygglagen 198710 inom fem år återuppföraatt en

byggnad värde kan överstiga 50 000antasny vars
kronor.

Mark till fastighet, småhus,bebyggd medärsom
hyreshus, industribyggnad eller specialbyggnad skall
i sin helhet fastigheten itomtmark, liggerutgöra om
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inte överstigertotal arealägoskifte och harett somen
gälla fastighetensskall dock intehektar.två Detta om

tillsammans mednågon del skallmark till taxeras
i kap.enligt reglerna 4egendomannan

också gällatomtmark skallharVad sagts omnu
förhar bildatsobebyggd fastighet,tillmark som

två åren.under de Harbyggnadsändamål senaste
tillbaka i tiden skall markenbildats längrefastigheten

uppenbart denendast dettomtmark är attutgöra om
markfall skall obebyggdövrigafår bebyggas. l anses

detaljplanmarken enligttomtmark endast omsom
bebyggande och detför enskiltkvartersmarkutgör

bebyggelsen inte skalluppenbartinte är att genom-
bygglovdet finns giltigtgällerföras. Detsamma om

förhandsbesked enligt plan-enligteller tillstånd ett
sådan byggnadavseendel987:10,och bygglagen

stycket.i andraangessom

täkttillstånd enligt §gäller l8Mark för vilkenTäktmark natur-
eller vattenlagen 1983:291.vårdslagen 1964:822

pågående täkt.jämställastäkttillstånd skallMed
för utnyttjandetäktområde täktensByggnad

indelas täktmark.hindrar inte markenatt som

Åkermark användas tilleller lämpligen kanMark användssom
plöjas.lämpligväxtodling eller bete och är attsom

tilleller lämpligen kan användasMark användsBetesmark som
lämplig plöjas.och intebete är attsom

lämplig för virkesproduktion ochSkogsmark Mark är somsom
förväsentlig utsträckning användsinte i annat

det bör finnas skog till skyddändamål. Mark där mot
flyttasjordflykt fjällgränsensand- eller eller attmot

ned.
outnyttjadhelt eller i huvudsakMark liggersom

skogsmark, denskall dock inte anses som om
anspråkförhållanden inte bör igrund särskilda tasav

för virkesproduktion.
lämplig För virkesproduktion,Mark skall anses om

enligt bedömningsgrunder kan produ-den vedertagna
kubikmeter åreti genomsnitt minst virkeen omcera

hektar.per
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fjällskog och andrahällmark, mark medberg,Skogsimpediment Myr,
anslutning till skogsmark.impediment i

Övrig de tidigareskall någotinteMarkmark utgöra avsom
nämnda ägoslagen.

skatteplikt3 kap.

i §§.skattepliktig, inte 2-4Fastighet§l är annat angesom

underspecialbyggnad, sådan byggnadskatteplikt skall undantasFrån§2
byggnaden. Frånhör tilloch övrig marktomtmarkuppförande samt som

fastigheten.hör tillmarkanläggningockså undantasskatteplikt skall som
nationalparker.undantasskattepliktFrån även

betesmark,ekonomibyggnad, åkermark,undantasskatteplikt skallFrån3 §
markanläggningövrig markskogsimpediment ochskogsmark, samt som

används förövervägande deldenna tillfastigheten,hör till om
vårdbyggnadomsorgsverksamhet bedrivs isådan vård eller som
skolabedrivs vid sådanforskningundervisning eller nämnssomsom

vid skolbyggnad.

hör till byggnadenoch övrig marksamttomtmarkByggnad4 § samtsom
från skatteplikttill fastigheten skall undantasmarkanläggning hör omsom

den tillinstitutioner ochnågon följandefastigheten ägs omav av
verksamhet såsom sådanaanvänds i derasövervägande del

stiftelser och ideella föreningarbarmhärtighetsinrättningar,kyrkor,
inkomstskattstatliglagen 1947:576i och 67 § 5 ommom.som avses

Minnes-stiftelsen HammarskjöldsNobelstiftelsen, Dagakademier,
Sveriges sjömanshusfond, stiftelsen

högskolor,vid universitet ochsammanslutningar studerandesådana av
medlemmar, samarbets-skyldigade studerandei vilka är samtatt vara

uppgifterändamål fullgörasammanslutningar medför sådana attorgan
sammanslutningarna ochankommersom

beskickningar.främmande makts
egendom, enligt kap. §Skattefriheten skall endast 4 5 utgörsomavse

taxeringsenhet lantbruksenhet.äntypannan av
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Taxeringsenhet4 kap.

sig. Fastighet skallförskall utgöravadTaxeringsenhet§ är taxerasl som
föreskrivs.taxeringsenhet, inte annatom

fastigheten uppdelasskallolikafastighetdelar ägareskilda§2 Har av en
ägarförhållandena.enligttaxeringsenheteri

fastighetsdelarskall fastigheter ochtaxeringsenheterbildande3 § För av
sammanför-föras Denkommuninommed ägare samman.sammasamma

inte i 4-9 §§.taxeringsenhet,skall sägsda egendomen annatutgöra omen

skattefriskattepliktig elleromfatta antingenskallTaxeringsenhet4 §
egendom.

enligtoch ägoslagbyggnadstyperomfattaskallTaxeringsenhet5 § en av
styckena,i andra och tredjeintekombinationer,följande sägsannatom

taxeringsenhetförbeteckningarföljandehaoch typ avaven
småhusenhetbyggnadtomtmark för sådanochsmåhus

hyreshusenhetsådan byggnadtomtmark förochhyreshus
påbyggnad vattenverkför sådantomtmarkindustribyggnad och samt

industrienhetgrundannans
industrienhetsådan markindustribyggnadtäktmark samt

specialenhetsådan byggnadtomtmark förochspecialbyggnad
och skogsimpe-skogsmarkåkermark, betesmark,ekonomibyggnad,6.

lantbruksenhet.diment
på fastighet medbyggnad liggerför sådantomtmarkSmåhus och som
skall ingå i denskogsimpedimentskogsmark ellerbetesmark,åkermark,

omfattar marken.lantbruksenhet som
taxeringsenheteringå i samtligamark kanoch övrigsaneringsbyggnad

Övrig regel ingå imark skall istycket.i första1-6under punkterna
tillsammans med denmarkfall skall övriglantbruksenhet. l taxerasannat

övrig markligger Hartäktmarkeller närmast.tomtmark storsom
harmed mark,sambandsaknar denomfattning och sammaannan som

bestårTaxeringsenhet,taxeringsenhet.bildaden dockskallägare, somen
ligger tilldenindustrienhetbetecknas över-övrig mark,endast omav

tillden liggerlantbruksenhet,och över-del inomvägande tätort om
sådandel utanförvägande ort.

industrienhet skallspecialenhet ochhyreshusenhet,småhusenhet,6 § I
ekonomisksamlad ochliggeringå egendom utgörendast som ensom

enhet.
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tillanknytning jordbruk ellerdjurstall inte harochVäxthus som
lantbruksenhet.skall bildaskogsbruk egen

sådant områdemarkområden skall varjetäktmark skildaBestår7 § av
enligtOmfattas områden täktplantaxeringsenhet.utgöra av sammaen

taxeringsenhet.skall de dock1964:822naturvårdslagen utgöra en

betesmark,omfatta ekonomibyggnad, åkermark,skallTaxeringsenhet8 §
övrig mark ingår i bruknings-skogsimpediment ellerskogsmark, som en

enhet.

myndigheter,förvaltas skildatillhör ochsomFastighet,9 § staten avsom
förvaltnings-efter olika myndigheternastaxeringsenheter deuppdelas ifår

områden.

anläggningssamfållighet skallMarksamfällighet eller§ utgöra10 en
juridisk gäller dock inteden förvaltas Dettataxeringsenhet, av person.om

eller sådel i samfälligheten, uteslutandeharfastigheterna, gottsomom
småhusfastigheter. gäller inte heller samfallighet,uteslutande Dettaärsom

ringa ekonomiskt värde.eller dike eller harenskild väg ettsomsom avser
avsedd för vattenkraftsändamålhuvudsakligenRegleringsanläggning

vid taxeringen detaxeringsenhet beaktasinteskall utgöra utan aven
anläggningen.kraftverk har nytta avsom

Bestämmande basvärde5 kap. av

förGrunder taxeringen m.m.

för varje skattepliktig taxeringsenhet.Basvärde skall bestämmas§1

till det beloppBasvärde skall bestämmas 752 § procentmotsvararsom
marknadsvärde.taxeringsenhetensav

för taxeringsenhet det pris den,marknadsvärdetMed3 § en avses som
i sannolikt betingar vid försälj-beaktande vad 9med sägssom enav

marknaden.ning på den allmänna
skall inte beaktas andra privaträttsliga förpliktelservärderingenVid än
enligt servitut och liknande eller enligtsådana gäller tomträtt-somsom

utnyttjande.gäller markensskontrakt om
grundas på de belåningsförhållanden normaltVärderingen skall som

likartade fastigheter.gäller för
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fleratvå eller fastigheter i olika kommuner skulleOm ha utgjort en
taxeringsenhet de hade legat i kommun, skall deras mark-om samma
nadsvärde bestämmas, detta hade varit förhållandet.som om

Marknadsvärdet skall bestämmas med hänsyn till4 § det genomsnittliga
prisläget under andra året före det år då allmän fastighetstaxering av
taxeringsenheten nivååret.sker

Marknadsvärdet skall i första§ hand bestämmas med ledning5 av
fastighetsförsäljningari ortsprismetoden. Sådana försäljningarorten om
vilka kan ovidkommande omständigheter har inverkat påanta attman
priset skall inte beaktas.

fastighetsförsäljningar inteNär den ledning behövs bestämsger som
marknadsvärdet med ledning avkastningskalkyl. Till grund förav en
kalkylen läggs bl.a. byggnads återstående varaktighetstid och den
förräntning insatt kapital, allmänt räknar med vid köpav som man av
fastigheter ifrågavarande slag avkastningsmetoden.av

heller avkastningskalkylenGer inte den ledning behövs bestämssom
marknadsvärdet med utgångspunkt i det tekniska nuvärdet produktion-
skostnadsmetoden.

6 § tekniska nuvärdet skall bestämmasDet återanskaffnings-attgenom
kostnaden för byggnad eller markanläggning multipliceras med en
nedräkningsfaktor. faktor skall bestämmas såDenna därigenomatt man
beaktar den värdeminskning har uppkommit mellan det år dåsom
anläggningen kunde i bruk nybyggnadsåret och nivååret. Dentas
nedräkningsfaktor bestäms för byggnader kunnat i anspråktassom som
under sistnämnda åretdet skall tillämpas för byggnader iäven tassom
anspråk under den löpande taxeringsperioden.senare

Med återanskaffningskostnad för byggnad kostnaden för underattavses
nivâåret uppföra motsvarande anläggning. Kostnaden kan bestämmasen
antingen beräkning grundad på erfarenheter byggnadskost-genom en om

dettanadernas storlek år, eller omräkning den faktiskagenom en av
byggnadskostnaden med omräkningsfaktor.en

faktorDenna skall bestämmas sä därigenom beaktar ändringenatt man
i byggnadskostnad mellan nybyggnadsåret och nivååret.

7 § Om det inom värdeomräde inte finns tillräckligt antal försäljningarett
för fastlägga basvärdenivåerna för de byggnadstyper och ägoslagatt som
ingår i taxeringsenhetstyp, får dessa bestämmas med ledning deen av
genomsnittliga relationer mellan värdenivåerna, kan utläsas inomsom
sådana värdeområden där försäljningar skett fastigheter med sådanav en
sammansättning de olika basvärdenivåerna kan bedömas för sig.att var
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finns antal försäljningar,fastighetstyper begränsatför vissadetOm ett
marknadsvärdenivånden genomsnittligaför fastläggaräcker att mensom

inverkan marknadsvärdet,olika värdefaktorersinte för bestämmaatt
Tabeller formlerutifrån tillgängliga ortspriser. ochbasvärdenivånbestäms

inverkan basvärdet bestäms medvärdefaktorernasutvisar de olikasom
tekniska nuvärden.avkastningskalkyler eller beräkningarledning avav

Delvärden m.m.

skall följande delvärden bestämmas.Vid taxeringen8 §

industrienhet:hyreshus- ochsmåhus-,För
Byggnadsvärde

taxeringsenheten.byggnader hör tillvärdet deByggnadsvärde är av som
Markvärde

täktmark ochtaxeringsenhetens tomtmark,Markvärde värdetär av
markanläggningar.

lantbruksenhet:För
Bostadsbyggnadsvärde

hör till taxerings-värdet de småhusBostadsbyggnadsvärde är somav
enheten.

Ekonomibyggnadsvärde
tillvärdet de ekonomibyggnader hörEkonomibyggnadsvärde är somav

taxeringsenheten.
Tomtmarksvärde

tomtmark.värdet taxeringsenhetensTomtmarksvärde är av
Jordbruksvärde

taxeringsenhetens åkermark, betesmark ochvärdetordbruksvärdeJ är av
för växtodling.används eller behövsmarkanläggningar, som

Skogsbruksvärde
växandevärdet taxeringsenhetens skogsmark medSkogsbruksvärde är av

för skogsbruk.markanläggningar, används eller behövsskog och som
Skogsimpedimentsvärde

tillSkogsimpedimentsvärde värdet de skogsimpediment hörär somav
taxeringsenheten.

för sig med tillämpning i 2-5 ochVarje delvärde skall bestämmas9 § av
taxeringsenhetensgrunder. Summan delvärdenaangivna7 §§ utgörav

basvärde.
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värderingsreglerAllmänna6 kap.

Värderingsenhet

för sig.egendom skall värderas EnVärderingsenhet denl § är som
ingåromfatta egendom i endaendastvärderingsenhet skall som en

taxeringsenhet.

skall värderas för sig skalli samfalligheterFastighets andelar§2 som
Uppdelningför varje byggnadstyp och ägoslag.värderingsenhetutgöra en

det väsentligtflera värderingsenheter,i tvâ ellerfår dock ske om
underlättar värderingen.

värderingsenhet den markMarkanläggning skall ingå i3 § somsamma
värderingsenhet detskall dockMarkanläggningden hör till. utgöra en om

underlättar värderingen.väsentligt

Värdefaktorer

värdefaktorer. Medmed utgångspunkt iVärderingen skall ske4 §
harknutna till fastigheten ochvärdefaktorer egenskaper är somsomavses

marknadsvärdet.betydelse för

Värdeområden

värdeområden för byggnader och ägoslag,Riket skall indelas i§5 som
riktvärden.skall värderas med ledning av

värdeområde skall i allt väsentligtVärdeförhållandena inom ett vara
därför så inverkan deVärdeområde skall bestämmasenhetliga. att av

riktvärdets bestämmande, skallvärdefaktorer, särskilt beaktas vidsom
enligt enhetliga regler.kunna bedömas

Riktvärden m.m.

ägoslag i 7-10 kap. skall basvärde6 § byggnader ochFör som avses
bestämmas förbestämmas med utgångspunkt i riktvärden. skallDessa

kombinationer värdefaktorer, i någon utsträckning varierar inomav som
för marknadsvärdet.värdeområdet och har särskild betydelsesom
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övriga värdefaktorerFör skall riktvärdet bestämmas med utgångspunkt
i förhållanden i genomsnitt eller i huvudsak råder inom värdeom-som
rådet.

Värdefaktorer, särskilt skall beaktas vid riktvärdets bestämmande,som
skall, såvitt de under punkterna 1-3 angivnautom värdefaktorerna,avser
indelas i klasser.

Storlek for småhus, hyreshus, industribyggnad värderad enligt avkast-
ningsmetoden, tomtmark, åkermark, betesmark, skogsmark och skogsim-
pediment.

Återanskaffningskostnad för industribyggnad värderad enligt
produktionskostnadsmetoden.

Årligt täktmark.uttag av
De uppgifter värdenivån riktvärdeangivelse inom varjeom m. m. som

värdeområde erfordras för bestämma riktvärdet skall redovisasatt
karta, i tabell eller på sätt.annat

Resultatet klassindelningen kallas klassindelningsdata.av

Riktvärde7 § skall bestämmas för värderingsenhet. olikaFör slag av
värderingsenheter skall riktvärden kunna bestämmas för sådana skilda
förhållanden normalt förekommer beträffande de i 7-10 kap.som
föreskrivna värdefaktorerna. Riktvärdena skall bestämmas med ut-
gångspunkt i de riktvärdeangivelser enligt för6 § varje värdeområdesom
skall redovisas på riktvärdekartor, i tabeller och på i dettasätt som anges
kapitel.

tabellEn skall innehålla
riktvärden för värderingsenhet riktvärdetabell elleren
relativa värden för värderingsenhet, byggnad eller byggnadsdel,en en

hektar, kvadratmeter eller kubikmeterett relationstabell elleren en
endera kapitaliseringsfaktorer, brytningsfaktorer, nedräknings-av

faktorer, omräkningsfaktorer, storleksfaktorer eller standardfaktorer.
Beräkningsgången för bestämmande riktvärde skall i fallav som avses

i andra stycket vid punkterna 2 och 3 regel särskiltsom anges genom en
formel.

Riktvärde8 § skall bestämmas så det leder till basvärde efteratt som
justering i 9 § står i överensstämmelse med bestämmelsernaisom avses

kap.5 2-7 §§.
Avvikelse får dock förekomma, den föranleds klassindelningom av av

värdefaktorer eller anpassning till fastställda tabell- eller värdeserier.



SOU 1995:14826

förhållandenförJustering säregna

vid riktvärdesbeaktatssärskilt harintevärdefaktorer,Föreligger§9 som
medskallmarknadsvärdet,påinverkarpåtagligt ettochbestämmande som

förjusteringbenämnsvärde justeras. Dettariktvärden bestämtledning av
förhållanden.säregna

skillnad iden75skallstorlek procentJusteringens motsvara av
förhållanden ochmedhaskulletaxeringsenheten säregnamarknadsvärde

förhållanden.värdet säregnautan
föreliggaskall säregnamarknadsvärdet närinverkanPåtaglig anses

bestämdariktvärdenmed ledningföranleder detförhållanden att av
dock minstmed %,sänks 5höjs ellertaxeringsenhetenförbasvärdet

kronor.50 000

riktvärden bestämsför vilkaägoslagochbyggnadervärderingVid10 § av
riktvärden.svarandeoch däremotklassindelningsdatafastställasförstskall

ochkommunerskildaligger inomskogsmark,frågal annarssomsomom
för-genomsnittligafår detaxeringsenhet,ingått ihaskulle samma

klassindelninggrund vidtillskogsmark läggasför dennahållandena av
värdeom-ligger inomdetaxeringsenheternavärdefaktorer för sammaom

råde.
i värdeta-mellan värdeninterpolationfårbestämmanderiktvärdetsVid

ske.värdeserie intebell eller
skall eftervärdet har bestämtssvaranderiktvärdetSedan det enmot

svarandedet däremotförhållandenförjusteringeventuell säregna
fastställas.basvärdet

skall beslutaregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller§ som
klassindelningvärdeområden,indelning iföreskrifternärmare avomom

för devärdetabellervärdeserier ochklassindelningsgrunder,värdefaktorer,
fårsådant besluti 7-10 kap. Motägoslagochbyggnadstyper angessom

föras.intetalan

Byggnadsvärde

på grundtaxeringsenheten harmervärdedetByggnadsvärde12 § är som
skallegendomlösbyggnadbebyggd. Värde ärden äratt somavav

marken.ägdebyggnadens ägarebestämmas som om
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Markvärde

13 Markvärde,§ tomtmarksvärde, jordbruksvärde, skogsbruksvärde och
skogsimpedimentsvärde skall bestämmas taxeringsenhetensom om var
obebyggd, såvida inte saneringsbyggnad finns på taxeringsenheten.

14 Vid värdering§ tomtmark skall bebyggelsemöjligheten bestämmasav
utgångspunktmed i den pågående markanvändningen, såvida inte annan

markanvändning tillåten enligt detaljplanär och marken därigenom fåren
väsentligt högre värde.

Är15 § tomtmarken obebyggd skall föreskrifter angående markens
bebyggande eller användning beaktas vid värderingen.

Finns på tomtmarken byggnad har åsatts värde skall nybyggnadsom
möjlig i den utsträckning bebyggelse har skett. Vidare skall vidanses

bedömning tomtmarkens delbarhet hänsyn till byggnadenstasav om
placering omöjliggör denna delas.tomten att

Byggnad under uppförande och saneringsbyggnad

16 § Värde byggnad under uppförande skall bestämmas till hälftenav av
nedlagd kostnad. Kostnaden skall omräknas till det genomsnittliga
kostnadsläge gällde under nivååret. Värdet får inte överstiga detsom som
skulle åsättas för färdig byggnad.

17 § Finns saneringsbyggnad skall värdet marken ned medsättasav
hänsyn till kostnaden för evakuering och rivning byggnaden.av

Elproduktionsenhet

18 fråga§ l elproduktionsenheter gäller bestämmelsernai 9 kap. 24-om
33 i stället för§§ vad i 12-17 §§.sägssom

Egendom för vilken värde bestämsinte

19 § För egendom under punkterna 1-4 skall inte bestämmassom anges
något värde

byggnad eller byggnader inom byggnadsbeståndetstomt,samma om
sammanlagda basvärde inte skulle uppgå till 50 000 kronor

övrig mark och vattentäckt område inte täktmarkärsom
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i 3 kap.ändamålsådantföranvändsmarkanläggning avsessomsom
§jordabalken.i kap. 32egendom avsessom

Småhusenhet7 kap.

Värderingsenhet

skallkronor000 utgöraminst 50värdemedsmåhusVarje§ en1 av
i 2intevärderingsenhet, annat angesom

värde-regel ingå iiskallsmåhusenhetenKomplementhus samma
taxeringsenheten.värdefulla småhusetdetringsenhet mestsom

ingå iskallkronortill 000uppgår 50värde inteSmåhus sammavars
inombyggnadenvärdefulla tomt.denvärderingsenhet mest sammasom

skallkronortill 000värde inte 50byggnadensvärdefullaUppgår den mest
värderingsenhet.byggnader inom utgörasamtliga tomten en

byggnadenändamål fårÄr väsentligt olikaförinrättatsmåhus2 § ett
väsentligt underlättardet vär-värderingsenheterfleratvå ellerindelas i om

deringen.

iintevärderingsenhet, annatskallVarje utgöra3 § angestomt omen
stycket.andra

delvarjesmåhusflera utgörtvå ellertill tomtFöreligger byggrätt en
värderingsenhet.byggrätt,omfattastomten, enav ensomav

småhusförRiktvärde

tillhöran-medsmåhusvärdetskallsmåhusför utgöra ettRiktvärde§4 av
komplementhus.liknandeförråd ochde garage,

normalålderbestämdmedsmåhusriktvärde för samtSom5 § ett aven
enda småhusetdetfriliggande och tomtärstandard,ochstorlek ensom

föremål förvaritinte harochfastighetsjälvständig om-utgör somsom
värdeserie.fastställdivärdenfår endasttillbyggnadeller enanges

skildaförbestämmasriktvärdenvärdeområde skallvarje§6 Inom
värdefaktorer.följandefleraellerförhållanden för aven

småhusetstillmed hänsynStorleken bestäms ytanStorlek av
Svenskenligtberäknadoch biutrymmen,boutrymmen

värdeyta.småhusetsochStandard, anges som
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Med värdeyta småhusets boytaavses summan av
och tillägg motsvarande 20 dess biyta.ett procent av
Tillägget får dock uppgå till högst kvadratmeter.20

Värdeyta, boyta, biyta och tillägg för biyta skall
i hela kvadratmeter.anges

Ålder Åldern värdeår. Detta bestäms medettanges genom
hänsyn till småhusets nybyggnadsår, omfattningen av
till- och ombyggnader tidpunkten för dessa. Omsamt

småhus indelas i flera värderingsenheter skallett
värdeår bestämmas för dessa.samma

Åldersklasser för småhus uppförts mindre änsom
år före nivååret20 får omfatta högst år.5

Standard Standarden bestäms med hänsyn till småhusets bygg-
nadsmaterial och utrustning och i standard-anges
poäng.

För nybyggt småhus skall finnas minst femtonett
standardklasser.

Standardklasserna skall bestämmas så deatt
omfattar högst fem standardpoäng.

Byggnadskategori Byggnadskategorin bestäms med hänsyn till om
småhuset friliggande småhus, kedjehusutgör eller
radhus särskilda skäl föreligger, antalsamt, om
lägenheter.

Fasti ghetsrättsli Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms för småhusga
förhållanden ingår i lantbruksenhet och behövssom som som

bostad för lantbruksenhetens arrendator ellerägare,
deras arbetskraft med hänsyn till omfattningen och
sammansättningen den åkermark, betesmark ochav
skogsmark ingår i lantbruksenheten.som

För övriga småhus bestäms fastighetsrättsliga
förhållanden med hänsyn till tomtmarken utgörom
självständig fastighet eller inte. Utgör tomtmarken
inte självständig fastighet skall hänsyn tilläven tas
möjligheten tomtmarken kan bilda fastighet.att egen

Värdeordning Med värdeordning husets ordningsnummer iavses
värdehänseende inom tomten.
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fördelsbehövs,tabellerantaldet attskallsmåhus upprättas§ För7 som
standardochstorlekolikamedsmåhusvärdetrelativa sombestämma av

ålders-förSV-tabell, delsår attbestämtuppförts under engenomett
årdetuppförts undersmåhus intevärdeinverkanfaktor att ett somavange

SÅ-tabell, nedräknings-fördelsSV-tabellerna attiförutsätts genom en
fastighetsrättsliga för-värdefaktorernavärdeinverkanfaktor avange

FV-tabell.värdeordningochhållanden

ochbestämssmåhusomfattandevärderingsenhetförRiktvärdet§8
formel.följandeenligtredovisas

VxSxÅxN,därR
riktvärdet,R

värderingsenhetensSV-tabell vidtillämpligenligtvärdetrelativaV
standard,storlek och

värdeområdet,förS-nivåfaktornS
SÅ-tabell värderingsenhetensvidÅ tillämpligenligtåldersfaktorn

ochstandardochålder
värderingsenhetensvidFV-tabellenligtnedräkningsfaktornN

värdeordning.ochförhållandefastighetsrättsliga
heltnedåt tillavrundningefterSV-tabell skallenligtvärdetrelativaDet
denför sig ifaktorföreskrivenvarjemedmultiplicerastusental kronor

produktenavrundasmultiplikationEfter varjeformelnordning anger.som
tusental kronor.till heltnedåt

tomtmarkförRiktvärde

värdegrundandeskall, därsmåhusförtomtmarkförRiktvärdet9 §
indelningsådanSaknasvärdetfinns,i utgöra tomt.indelning tomter enav

tomtmarken.värdetriktvärdetutgör av

kantomtmarkeniutgångspunktmedbestämmas attskallRiktvärdet10 §
omedelbart.bebyggas

värdeområdevarjeskall inomför småhustomtmarkförRiktvärden11 §
värdefaktorernafleraför ellerförhållandenskildaförbestämmas aven

förhållandenfastighetsrättsliga samt,och avlopp,storlek, omvatten
belägenhet.och speciellbebyggelseföreligger,skälsärskilda typ av
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Med de olika värdefaktorerna förstås:

Storlek Med storlek tomtmarkens landareal i helaavses
kvadratmeter.

Vatten och avlopp Med och avlopp i vilkenvatten utsträckning ochavses
vad tomtmarkensätt har tillgång till ochvatten

avlopp.

astighetsrättsligaF Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms för tomtmark
förhållanden bebyggd med småhusär ingår i lantbruksen-som som

het och behövs bostad för lantbruksenhetenssom som
arrendator ellerägare, deras arbetskraft med hänsyn

till omfattningen och sammansättningen denav
åkermark, betesmark och skogsmark ingår i lant-som
bruksenheten.

För övrig tomtmark bebyggd med småhusärsom
bestäms fastighetsrättsliga förhållanden med hänsyn
till tomtmarken självständig fastighetutgör ellerom
inte.

Utgör tomtmarken inte självständig fastighet skall
hänsyn till möjlighetenäven tomtmarkentas kanatt
bilda fastighet.egen

Typ be- Med bebyggelsetyp tomtmarkenav ärav avses om
byggelse bebyggd med eller avsedd bebyggas med friliggan-att

de småhus, kedjehus eller radhus.

Speciell Med speciell belägenhet tomtmarken liggeravses om
belägenhet vid strand, strandnära eller inte vid strand.

12 Riktvärdet§ för tomtmark avseende småhus skall, inte annatom
föreskrivs i 16-17 §§, bestämmas med utgångspunkt i det värde och de
övriga uppgifter för normaltomt i riktvärdeangivelsen.en som anges

13 Till§ grund för bestämma riktvärdeangivelsen föratt normaltomten
skall, då bristande ortsprismaterial enligt kap.5 första7 § stycket före-
ligger, tabeller basvärden föröver avseende dels friliggandenormtomter
småhus, dels radhus tomtvärdetabell.upprättas Tomtvärdetabell skall
utvisa basvärde vid skilda basvärdenivåernormtomtens för taxeringsen-en
het omfattar normhus ochett Vidare skall i anslutningsom normtomt.en
till sådan tabell hur basvärden för avseende kedjehusnormtomteranges
skall bestämmas.
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kommunalttilltillgångharförståsMed tomtl4 § normtomt somen
trädgårdsanläggningnormalharwc-avlopp,kommunaltochåretvatten om

friliggandeförstrand. Normtomteneller ettvidbelägen näraoch inte är
kvadratmeterkedjehus 500förkvadratmeter,omfattar 000 ettlsmåhus

kvadratmeter.300radhusföroch ett

för småhus,tomtmarkomfattandevärderingsenheterförRiktvärdena§l5
värdefaktorerövrigaförklassindelningsdataochstorleki fråga omsom

interedovisas,och annatbestämsnormaltomten,frånavviker om
formel.följandeenligtföreskrivs i l7

därRN+MxAV-ANxB+VxKN-KV xF,
värderingsenheten,förriktvärdetll2 normaltomten,förvärdet

kvadratmeter,i kronorstorlekavvikandeförkorrektionsbeloppi peru
och högst 2 AN,ANdock lägst 0,5storlek,värderingsenhetens xxll

storlek,normaltomtensIIz värderingsenhetenbelägenhetsklass,för denbelägenhetsfaktorn som
tillhör,

klass,avvikande VA-förkronor en
VA-klass,normaltomtens

ochVA-klassvärderingsenhetensIl
förhållandenfastighetsrättsligaden klassförnedräkningsfaktorn av

tillhör.värderingsenhetensom
kvadrat-femtal kronori helaskallKorrektionsbeloppet M peranges

kronor.000-talhelai 2skallKorrektionsbeloppet Vmeter. anges
varjeEfterformelnordningi denskall skeBeräkningen anger.som

tusental kronor.till heltnedåtproduktenavrundasmultiplikation

tomtmark saknaravseendevärdeområdeförRiktvärdeangivelsen§l 6 som
i kronorvärdetindelning ivärdegrundande tomter persomanges

ochVA-klassvilkenskallRiktvärdeangivelsenkvadratmeter. ange
förutsätts.belägenhetsklass som

för vilkatomtmark,omfattandevärderingsenheterförRiktvärden§17
redovisas enligtochbestämsskall tillämpas,§enligt 16riktvärdeangivelse

formel.följande

därR V x
riktvärdet,R

ochkvadratmeteri kronortillämpligt värdeV per
tomtmarkareal i kvadratmeter.värderingsenhetensS
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föreskriven multiplikation avrundas produkten nedåtEfter till helt
Vid avvikande VA-klass och belägenhetsklasstusental kronor. skall

erforderlig korrigering riktvärdet ske.av

småhus ingående i lantbruksenhet gäller de bestämmelser18 § För som
för småhus ingående i småhusenhettillämpliga vid nivååret förvar

taxeringen lantbruksenheten.av

8 Hyreshusenhetkap.

Värderingsenhet

med värde§ Varje hyreshus minst 50 000 kronor skall1 utgöraav en
inte ivärderingsenhet, 2annatom anges

uppgårHyreshus värde inte till kronor skall ingå i50 000vars samma
värderingsenhet den värdefulla inombyggnadenmest tomt.som samma

värdefulla byggnadensUppgår den värde inte till kronor skall50 000mest
samtliga byggnader inom värderingsenhet.utgöratomten en

Är hyreshus inrättat bostad, kontor, butik2 § eller lager skallett som
respektive del skilda värderingsenheter. Byggnader eller delarutgöra av
olika byggnader åsatts klassindelningsdata beträffandesom samma
värdefaktorerna lägenhetstyp, ålder och standard får sammanföras till en
värderingsenhet.

två flera skeIndelning hyreshus i eller värderingsenheter får ävenav om
det väsentligt underlättar värderingen.

Varje skall värderingsenhet,3 § inte iutgöratomt annaten om anges
andra och tredje styckena.

bebyggd med hyreshus indelasTomt skall i värderingsenheterärsom
med ledning det på vilket hyreshusen indelatshar i värderingsen-sättav

och med beaktandeheter hur markens har tagits anspråkbyggrätt iav
anspråkeller skall i enligt plan.tas

Obebyggd förtomtmark hyreshus skall indelas i värderingsenheter så att
tomtmark med byggrätt mark för bostad eller för kontor, butik ochovan
lager skilda värderingsenheter.utgör

Riktvärde för hyreshus

Riktvärdet för hyreshus skall4 § värdet värderingsenhetutgöra av en
avseende bostad, butikkontor, eller lager.
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medvärderingsenhet inrättad för bostadnormbostadMed§5 avses
för kontor,normlokal inrättadoch ålder. Medstorlek, standardbestämd

respektive ändamål ochinrättad förvärderingsenhetbutik eller lager avses
ålder.standard ochbestämd storlek,med

för butikeller normlokal kontor,normbostadkvadratmeterVärdet av en
i fastställd värdeserie.med värdenfår endastrespektive lager enanges

för skildabestämmasvärdeområde skall riktvärdenvarje6 § Inom
värdefaktorer.flera följandeför ellerförhållanden aven

till värde-med hänsynLägenhetstyp bestämsLägenhetstyp om
inrättad butikbostad, kontor,ringsenheten är som

eller lager.
medlokal belägen gatuplan,Med kontor överavses

med lager lokali gatuplan ochbutik lokal belägen
under gatuplan.belägen

särskildafår frångås detindelningDenna avom
värde skall kunna bestämmas.förskäl krävs att ett

värderingsenhetensMed storlekStorlek ut-ytan avavses
kvadratmeter enligti helahyrbara mättautrymmen

Standard.Svensk

medfor värderingsenhet bestämsStandardenStandard en
utform-värderingsenhetenstill byggnadssätt,hänsyn

användbarhet förutrustning dessning och avsettsamt
ändamål.

ÅldernÅlder värdeâr. medbestämsDettaettgenomanges
nybyggnadsår, omfatt-värderingsenhetenshänsyn till

förombyggnader tidpunktentill- ochningen samtav
i flera värderingsen-byggnad indelasdessa. Om en

värdeår för dessa.skall bestämmasheter samma

det antalskall för de olika lägenhetstypernahyreshus7 § För upprättas
faktor värdeinverkanförtabeller behövs attatt av engenom en angesom

föroch ålder förutsättsinte har den storlek, standardvärderingsenhet som
SÅ-butik eller lagernormlokalen för kontor,normbostaden respektive

tabell.

delarvärderingsenheter omfattande hyreshus ellerRiktvärden för8 §
följande formel.redovisas enligtdärav bestäms och
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f därR N A,x x
riktvärdet,R

ivärdet kronor kvadratmeterN uthyrbar bruksarea förper norm-
bostaden respektive normlokalen för kontor, butik eller lager,

SÅ-tabell,f faktorn enligt tillämplig
värderingsenhetens uthyrbaraA bruksarea.

Riktvärde för tomtmark

Riktvärdet för för9 § tomtmark hyreshus skall värdetutgöra av en
värderingsenhet avseende tomtmark.

Värdet kvadratmeter byggrätt avseende förtomtmark hyreshus fårav en
endast med värden i fastställd värdeserie.anges en

Riktvärdet10 § skall bestämmas med utgångspunkt tomtmarken kanatt
bebyggas omedelbart.

Riktvärdenll § för tomtmark for hyreshus skall inom varje värdeområde
bestämmas för skilda förhållanden för följande värdefaktorer.

Storlek Med storlek värderingsenhetens byggrätt i helaavses
kvadratmeter.

Typ Med bebyggelse bebyggel påtypav av avses om sen
bebyggelse ellervärderingsenheten avsedd för bostad Förär

kontor, butik och lager.

Riktvärdet för12 § tomtmark avseende hyreshus skall bestämmas såsom
det i riktvärdeangivelsen angivna värdet kvadratmeter byggrättper
multiplicerat med värderingsenhetens byggrätt i kvadratmeter.

9 kap. Industrienhet

Industribyggnad skalll § värderas enligt avkastningsmetoden. Byggnader
endast har begränsad användbarhet för ändamål for vilketänannatsom

de utnyttjas och liknande speciella byggnader, bensinstationsbyggnader,
andra byggnader med olämplig utformning för normal industriproduktion

byggnadskonstruktioner inte har karaktär hus skall docksamt som av
värderas enligt produktionskostnadsmetoden.
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värde-värdetskallindustribyggnadför utgöraRiktvärdet§2 av en
industri-industribyggnader eller deleller fleraavseenderingsenhet aven

byggnad.

Värderingsenhet

skallminst 50 000 kronormed värde utgöraindustribyggnadVarje3 § av
i 4intevärderingsenhet, annat angesomen

ingå ikronor skalluppgår till 50 000värde inteIndustribyggnad vars
byggnaden inomvärdefulladenvärderingsenhet mest sammasomsamma

inte till 000värde 50värdefulla byggnadensUppgår den mesttomt.
värderingsenhet.byggnader inomsamtliga utgöraskallkronor tomten en

Är avkastningsmetodenenligtvärderatsindustribyggnad§4 somen
lokaltyperhänförs till olikaskall delarlokaltypförinrättad än somenmer

dockvärderingsenhet behöverSärskildvärderingsenheter.skildautgöra
tioomfattar mindreför lokaltyp äninte bildas procent avsomen

ellerByggnaderkvadratmeter.och mindre 250totalabyggnadens änyta
be-klassindelningsdataåsattsbyggnaderolikadelar sammasomav
tillålder får sammanförasstandard ochlokaltyp,värdefaktorernaträffande

värderingsenhet.en
fårvärderingsenheteri två eller fleraindustribyggnad ävenIndelning av

värderingen.underlättarväsentligtske detom

avkastningsmetodenindustribyggnad värderad enligtförRiktvärde

industribyggnadavseendevärderingsenhetriktvärde för5 § Som enen
kvadratmeter produk-omfattar 000nivåâret och luppförd under som

fastställdvärden ifår endastnormal standardtionslokaler enangesav
värdeserie.

för värderingsenheterriktvärdenvarje värdeområde skall6 § Inom
följande värdefak-fleraförhållanden för ellerför skildabestämmas aven

torer.

till värderingsen-bestäms med hänsynLokaltypLokaltyp om
produktionslokal, industrikontorinrättadheten är som

lagereller m. m.
lokal inrättadproduktionslokalMed äravses som

industri-eller liknande, medför produktion, service
för personal-inrättad kontor,kontor lokal ärsom
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utställning eller liknande och belägen iärutrymme,
byggnad produktionslokal,samma som

med lager lokal inrättad för lager,ärm.m. som
förråd eller liknande övriga lokaler, intesamt som
kan hänföras till någon ovanstående lokaltyperav
eller skall indelas hyreshus.som

Med storlekStorlek värderingsenhetensytan ut-avses av
i hela kvadratmeter enligt Svenskmättarymmen

Standard.

Ålder Åldern värdeår. bestäms medDettaettanges genom
till nybyggnadsâr,hänsyn värderingsenhetens omfatt-

ningen till- och ombyggnader tidpunkten församtav
dessa. Om byggnad indelas i flera värderingsen-en
heter skall värdeår förbestämmas dessa.samma

Standard Standarden för värderingsenhet bestäms meden
hänsyn till lokalytans utförande och utrustning.

värdefaktorn standard skall finnasFör minst tre
klasser.

iavkastningsmetodenindustribyggnader7 § För värderade enligt skall
det antal tabeller behövs, dels för kapitalise-upprättas attsom genom en

ringsfaktor värdeinverkan värderingsenhet inte uppförtsattange av en
förutsattsunder det år vid bestämmandet I-nivåfaktorn IK-tabell,som av

dels för bestämma relativa hyran för värderingsenhet med olikaatt
lokaltyp, storlek, ålder och standard IH-tabell.

Riktvärden för8 § värderingsenheter omfattande industribyggnader
värderade enligt avkastningsmetoden bestäms och enligtredovisas följande
formel.

RNxAxhxf,där
R riktvärdet,-

I-nivåfaktorn förN värdeområdet,-
A lokalens yta,
h relativhyran i kronor kvadratmeter enligt för värdeområdetper-

rekommenderad IH-tabell och
f kapitaliseringsfaktorn enligt IK-tabell.
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industribyggnad värderad enligt produktionskostnads-Riktvärde för
metoden

för värderingsenhet avseende industribyggnadriktvärde9 § Som en en
och belägen inom den medför högstuppförd under nivååret ortstyp som

byggnadens tekniska nuvärde detta år.värde skall 75 procent avanges

för skilda förhållanden för eller flerabestämmasRiktvärden skall10 § en
värdefaktorer.följandeav

ÅteranskaffningskostnadenÅteranskaff- enligt kap. 6§ andra5
ningskostnad stycket.

ÅldernÅlder bestäms enligt 6

Med byggnadskategori värderingsenhetens karak-Byggnads- avses
och konstruktion.kategori tär

värdefaktorn byggnadskategori skall finnasFör
minst klasser.tre

till värderingsenhetensbestäms med hänsynOrtstypenOrtstyp
i förhållande tillläge tätort.

inte belägna på mark för elproduk-industribyggnader11 § För ärsom
skall värderas enligt produktionskostnadsmetoden,tionsenhet och som

genomantal tabeller behövs, dels förskall detupprättas attsom en
nedräkningsfaktor värdeinverkan värderingsenhet inte uppförtsattange av

nivåâret IN-tabell, dels omräkningsfaktorn enligt kap.under 5 6 §över
andra stycket lO-tabell.

Riktvärdet för värderingsenhet omfattande industribyggnader12 §
värderade enligt produktionskostnadsmetoden bestäms och redovisas enligt
följande formel.

Å0,75 därx x
riktvärdet,Il
återanskaffningskostnaden enligt kap. andra5 6 § stycket ochn
nedräkningsfaktor enligt IN-tabell.II

Riktvärde för tomtmark

13 § Varje skall värderingsenhet.utgöratomt en
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förRiktvärdet tomtmark för industribyggnad skall14 § värdetutgöra av
värderingsenhet avseende tomtmark.en

Värdet kvadratmeter tomtmark eller byggrätt avseende tomtmarkav en
för industribyggnad får endast med värden i fastställd värdeserie.anges en

Riktvärdet skall15 § bestämmas med utgångspunkt i tomtmarken kanatt
bebyggas omedelbart.

16 Riktvärden för tomtmark för industribyggnad§ skall inom varje
värdeområde bestämmas för skilda förhållanden för värdefaktorn storlek.
Med storlek värderingsenhetens tomtmarksareal. Om särskilda skälavses

kvadratmeterföreligger skall dock den byggrätt i värderingsen-avses som
heten utnyttjas för eller avsedd för.är

Riktvärdet för tomtmark industribyggnad17 § avseende skall bestämmas
såsom det i riktvärdeangivelsen angivna värdet kvadratmeter tomtmarkper
eller byggrätt, multiplicerat med värderingsenhetens tomtareal i kvadrat-

respektive byggrätt i kvadratmeter bruttoyta.meter

Riktvärde för täktmark

fyndighet18 § All täktmark slags inom taxeringsen-som avser samma en
het skall värderingsenhet.utgöra en

19 Riktvärdet för täktmark§ skall värdet värderingsenhetutgöra av en
täktmark.

Värdet kubikmeter brytvärd fyndighet olika slag, såsom sten,per av
sand, lera, jord, eller andra jordarter skall bestämmas tilltorvgrus,

marknadsmässigt arrendepris vid omedelbar brytning. Värdet per
kubikmeter får endast bestämmas till värden i fastställd värdeserie.en

varje20 § lnom värdeområde skall riktvärden avseende täktmark
bestämmas för skilda förhållanden för följande värdefaktorer.

Årligt Med årligt den mängd material iuttag uttag avses som
årgenomsnitt under brytningstiden kan bliantasper

utbruten från värderingsenheten. Uttaget ianges
kubikmeter fast mått.

Väntetid Med väntetid tiden innan brytningen värde-avses
ringsenheten kan beräknas börja. Väntetiden ianges

år.hela antal
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vilken brytningenundertidenbrytningstidMedBrytningstid avses
pågå. Brytnings-beräknaskanvärderingsenheten

år.i hela antaltiden anges

behövstabellerdet antaltäktmark skallvärdering upprättasFör somav
väntetid ocholikavärdeinverkanbrytningsfaktorför avatt angegenom en

brytningstid.

ochtäktmark bestämsomfattandevärderingsenheterförRiktvärden§21
formel.följandeenligtredovisas

0,75xUxBxvxf,därR
riktvärdet,R

kubikmeter,brytningstiden igenomsnitt underiårligtU uttag
i år,brytningstidB

riktvärdeangivelsen ochenligtkubikmetervärde i kronor perv
brytningsfaktorn.f

elproduktionsenhetVärdering av

Allmänt

Elproduktionsenhet22 § är
andelarhörandeoch till dettaVattenkraftverktaxeringsenhet meddels

regleringsanläggningar,i utbyggda
verkställbartenligtvattenfalloutbyggttaxeringsenhet meddels som

får byggastillstånd ut,
ellervärde andels-värdehuvudsakliga utgörtaxeringsenhetdels avvars

ersättningskraft,
produktionförvärmekraftverk inrättatsmedtaxeringsenhetdels avsom

anläggningdistribution elleryrkesmässigförstarkströmelektrisk annan
ändamål.sådantför

skick varjei nybyggtvärdetförst det totalabestämsvärderingenVid av
därefter iuppdelasför varje enhetTotalvärdet ettelproduktionsenhet.

med beakt-Byggnadsvärdet bestämsmarkvärde.ochbyggnadsvärde ett
nybyggnadsåret.efterhar skettvärdeminskningande den somav

vattenfallsenhet.mellanåtskillnadskallvärderingenVid göras§23
gasturbiner ochkraftvärmeverk,kondenskraftverk,kärnkraftverk,

vindkraftverk.
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Med vattenfallsenhet Vattenkraftverk och till detta hörande andelaravses
i utbyggda regleringsanläggningar, outbyggda vattenfall och taxeringsen-
heter till övervägande del består andels- eller ersättningskraft.som av

Värde nybyggd elproduktionsenhetav

24 § Värdet nybyggt Vattenkraftverk med tillhörande andelar iav
regleringsanläggningarbestäms produkten kraftverkets taxeringsef-som av
fekt i kilowatt och riktvärde.ett

25 § Taxeringseffekt effekt tillgängligär i Mellansverigeär underen som
hela året. bestäms förDen Vattenkraftverk med tillhörandeett andelar i
regleringsanläggningar den utbyggda effekten i kilowattattgenom
multipliceras med faktorer vilka beaktas skilda förhållandentre genom
beträffande utnyttjandetid, regleringsmöjlighet och belägenhet.

Utnyttjandetid Utnyttjandetiden lika med kvotenär mellan normal-
årssproduktionen, uttryckt i kilowattimmar och den
utbyggda effekten i kilowatt.

Reglerings- Regleringsmöjligheten den utbyggda effektensanger
möjlighet relativa hänsynvärde med till möjligheterna till

årsreglering.

Belägenhet Belägenheten den utbyggda effektens värde vidanger
kraftverketi förhållande till dess värde i Mellansveri-
ge.

26 Riktvärdet§ för Vattenkraftverk med tillhörandeett andelar i regle-
ringsanläggningar skall värdet kilowattutgöra taxeringseffekt ochper
bestämmas för skilda förhållanden för värdefaktorn godhet. Genom denna
beaktas olikheter i årskostnaderna beroende varierande anläggnings-
kostnader kilowatt taxeringseffekt för kraftverket.per

Riktvärdet skall det kapitaliseradeutgöra värdet 75 procentav av
årsnettot för taxeringseffekt Årsnettotkilowatt under nivååret.en om en
bestäms skillnaden mellan bruttointäkten, beräknad med ledningsom av
den prissättning tillämpas för det mellansvenska området, ochsom
årskostnad för respektive godhetsklass. l årskostnaden skall inräknas
normala drift-, underhålls- och förnyelsekostnader. påDe detta sätt
framräknade riktvärdena skall jämkas med hänsyn till lönsamheten för den
totala elproduktionen i landet.
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produktenbestämsvärmekraftverknybyggtVärdet av27 § somav
riktvärde.ochi kilowatteffektinstallerade ettkraftverkets

kilowattvärdetskallvärmekraftverk utgöraförRiktvärdet28 § per
kraftverk.för skildaeffekt och bestämmasinstallerad typer av

återanskaffnings-iutgångspunktmedskall bestämmasRiktvärdena
tillmed hänsynjämkasochkraftverkför olikakostnaden typer av

landet.elproduktionen itotalaför denlönsamheten

andelartillhörandevattenkraftverkmedmarkvärde förByggnadsvärde och
regleringsanläggningari

iandelartillhörandemedVattenkraftverkförByggnadsvärdet29 § ett
nuvärdettekniskatill detskall bestämmasregleringsanläggningar av

Vid dennaoch 10 §§.enligt 9skeskallVärderingenkraftverket.
överstigainteåteranskaffningskostnadenfår dock 75beräkning procent av

24-26 §§.enligtberäknatsharvärdetotaladet som
skall be-uppförandeVattenkraftverk underförByggnadsvärdet ett

kap. 16enligt 6stämmas
detskallanläggningartillhörande upprättasmedVattenkraftverkFör

VO-tabell.omräkningsfaktorerbehövstabellerantal översom

iandelartillhörandemedVattenkraftverkMarkvärdet för§30 ett
enligtdetmellanskillnadentillskall bestämmasregleringsanläggningar

återanskaffningskost-och 75totala Värdetberäknade procent24-26 av
återan-75byggnader. Omtaxeringsenhetens procentförnaden av

markvärdetskallvärdettotalaöverstiger detskaffningskostnaden vara
noll.

enligtmarkvärde beräknatskalli bruktagitsvattenkraftverket inteHar
tredjedel.medminskasförsta stycket en

ersättningskraftAndels- och

kraftverketsdeltill såskall bestämmasandelskraft storVärdet§31 avav
andelskrafttillandelen. Rättbyggnadsvärdeochmark- motsvararsom

taxeringsenhet.särskildskall i regel utgöra
förekommandevärdetmedminskaskraftverk skallVärdet avav

andelskraft.

kilowatttaxeringseffekt. VärdetkilowattiErsättningskraft§32 peranges
medkraft bestämmaslämnarfastighetför dentaxeringseffekt skall som
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beaktande bestämmelserde förgäller leveransens fullgörande. Förav som
den mottagande fastigheten skall värdet kilowatt taxeringseffektper
bestämmas utifrån det värde ersättningskraften har för den mottagande
fastigheten.

Belastningen ersättningskraft skall dragas från kraftverketsav av
markvärde så långt möjligt, i fall från dess byggnadsvärde.annat
Förmånen ersättningskraft skall läggas till markvärdet den taxerings-av av
enhet till vilken förmånen hör.

Byggnadsvärde och markvärdefär värmekraftverk och vindkraftverk

33 § Markvärdet för kraftverk skall bestämmas till 2ett procent av
kraftverkets värde i nybyggt skick enligt 27

Byggnadsvärdet för kraftverk erhålls resterandeett 98att procentgenom
kraftverkets ivärde nybyggt skick multipliceras med nedskrivnings-av en

beaktarfaktor den värdeminskning har uppkommit mellan detsom som
år då anläggningen kunde i bruk nybyggnadsåret och nivååret.tas

För kraftverk skall det antal tabellerupprättas behövs för attsom genom
nedräkningsfaktor värdeinverkan värderingsenhetens ålderen ange av

EN-tabell.

Kap. 10 Lantbruksenhet

Värderingsenhet

§ Varjel modern ekonomibyggnad och ekonomibyggnad störreannan av
värde skall värderingsenhet.utgöra Andra ekonomibyggnader skall ien
regel sammanföras till värderingsenhet. Sådan byggnad får dock utgöraen

värderingsenhet det väsentligt underlättar värderingen.en om

Är2 § ekonomibyggnad inrättad för väsentligt olika ändamål fåren
byggnaden indelas i två eller flera värderingsenheter det väsentligtom
underlättar värderingen.

3 § Varje skall värderingsenhet,tomt utgöra inte ien annatom anges
andra stycket.

Föreligger byggrätt till två eller flera småhus på får varje deltomten
omfattas byggrätt,tomten, värderingsenhet.utgöraav som av en en

4 § Vart och ägoslagen åkermark, betesmark,ett skogsmark ochav
skogsimpediment inom taxeringsenhet skall värderingsenhet.utgöraen en
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omfattning fårÄr taxeringsenhet störreåkermark inomarealen aven
detvärderingsenheter,fleratvå elleriuppdelasdockåkermarken om

värderingen.underlättarväsentligt

ekonomibyggnadförRiktvärde

fleraellervärdetekonomibyggnad skall utgöraRiktvärde för5 § av en
ekonomibyggnad.eller delekonomibyggnader av

fordjurstallavseendevärderingsenhetför ettriktvärdeSom6 § en
beskaffenhetnormal1980-1989,årenunder ärbyggtnötkreatur är avsom

värden ifår endastkvadratmeter301-400storlekoch har enangesaven
värdeserie.fastställd

skildaförriktvärdet bestämmasskallvärdeområdevarje§ Inom7
värdefaktorer.följandefleraellerförförhållanden aven

det ända-tillmed hänsynByggnadskategori bestämsByggnadskategori
för.inrättadhuvudsakligenvärderingsenheten ärmål

byggnadskategorindockväxthus bestämsBeträffande
anord-ochkonstruktionväxthusetstillmed hänsyn

i övrigt.ning

värderingsenhetenstillmed hänsynStorleken bestämsStorlek v
spann-Beträffandekvadratmeter.i helamarkenpåyta

med hän-dock storlekensilor bestämsochmålslager
lagringsvolymen.tillsyn

Åldern medbestämsÅlder värdeår. Dettaettgenomanges
nybyggnadsår, omfatt-värderingsenhetenstillhänsyn

förtidpunktenombyggnaderochtill-ningen samtav
värderingsen-fleraindelas ibyggnaddessa. Om en

för dessa.värdeår bestämmasskallheter samma

byggnads-tillmed hänsynbestämsBeskaffenhetBeskaffenhet
värderingsenhetensutrustningochmaterial samt

skick.

§§ 8-10
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för åkermarkRiktvärde

för åkermarkRiktvärde skall värdet värderingsenhet11 § utgöra per
åkermark.

värde hektar åkermark tillfredsställandeSom dränerad12 § ärper som
självdränering eller äldre täckdikning, genomsnittlig beskaffen-genom av

het och ingår i taxeringsenhet omfattning fårär störreen somsom av
i fastställdendast värden värdeserie.anges en

varje värdeområde skall riktvärden för åker bestämmas för13 § Inom
för flera följandeskilda förhållanden eller värdefaktorer.en av

Storlek Med storlek åkermarkens landareal.avses

Beskaffenhet Med beskaffenhet åkermarkens produktionsför-avses
måga och brukningsförhållanden.

värdefaktorn beskaffenhet skall finnas ellerFör tre
fem klasser, där mittklassen genomsnittligmotsvarar
beskaffenhet inom värdeområdet.
Värdeskillnaden mellan och får förhögsta lägsta klass
åkermark, tillfredsställande dräneradärsom genom
självdränering eller äldre täckdikning, uppgå till högst
40 värdet åkermark genomsnittligprocent av av av
beskaffenhet. Värdeskillnaden mellan två intilliggande

kronorfårklasser dock uppgå till högst 3 000 per
hektar.

ÅkermarkensDränering dränering bestäms befintliga täck-av
dikningars och huvudavlopps beskaffenhet samt av
markens behov dränering.av

värdefaktorn dränering finnasFör skall högst tre
klasser.

Riktvärde för betesmark

Riktvärde för betesmark skall värdet värderingsenhet14 § utgöra per
förbetesmark och varje värdeområde för åkermark.anges

varje värdeområde skall riktvärden för betesmark bestämmas15 § Inom
för förhållanden för följandeskilda värdefaktorer.
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landareal.storlek betesmarkensMedStorlek avses

beskaffenhet främst betesmarkens produk-MedBeskaffenhet avses
torrläggnings-bruknings- ochtionsförmåga desssamt

förhållanden.
fårbeskaffenhet finnas högst femvärdefaktornFör

klasser.

och betesmarkregler för åker-Gemensamma

det antal tabelleroch betesmark skallåkermark16 § För upprättas som
storleksfaktorerhektarvärden J-tabell och JS-ta-relativabehövs över

bell.

omfattande åkermark ellerRiktvärden för värderingsenheterl7 §
följande formel.och redovisas enligtbetesmark bestäms

NxFjxAxS,därR
riktvärdet,R

värdeområdet,J-nivåfaktorn förN
tillämplig beskaffenhet ochhektarvärdet enligt J-tabell vidrelativa

beskaffenhet för betesmark,dränering för åkermark och tillämplig
värderingsenheten ochareal i hektarA av

tillämplig areal ochstorleksfaktorn enligt JS-tabell vid gradS av
storleksinverkan.

Riktvärde för skogsmark med växande skog

Riktvärde för skogsmark med växande skog skall värdet18 § utgöra per
värderingsenhet skogsmark.

växande skog genomsnittligvärde hektar skogsmark med19 § Som per av
beskaffenhet inom eller flera värdeområden och ingår iett som en
taxeringsenhet med hektar skogsmark eller får endast för den40 mer

fastställd värdeserie.överskjutande arealen värden ianges en

varje värdeområde för20 § skall riktvärden skogsmark med växandelnom
skog för skilda förhållanden följandebestämmas för eller fleraen av
värdefaktorer, framgår stycket.inte andraannatom av

Storlek Med storlek skogsmarkens landareal.avses
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Bonitet Med bonitet skogsmarkens virkesproducerandeavses
förmåga.

Kostnaden bestämsKostnad med hänsyn till de kostnads- och
kvalitetsfaktorer påverkar värdet virkespro-som av
duktionen.

fler kostnadsklassOm förekommer skallän en
vilken klass genomsnittligmotanges som svarar

kostnadsklass för värdeområdet.

Virkesförråd Med virkesförråd virkesförrådetbarrträd avses av
barrträd barrträd ihektar uttryckt skogskubikmeter. Förper

virkesförråd till skogskubikmeter200 hektarupp per
får klasserna skogskubikmeter.10göras större än

Virkesförrâd virkesförrådMed lövträd virkesförrådetavses av
lövträd lövträd hektar uttryckt i skogskubikmeter.per

virkesförrådFör till skogskubikmeter200upp per
hektar får klasserna inte lO skogs-göras större än
kubikmeter.

För taxeringsenhet skogsmarksareal understiger 40 hektar skallvars
dock riktvärdena bestämmas för skilda förhållanden för följande värde-
faktorer.

Storlek Med storlek skogsmarkens landareal.avses

virkesförråd Med virkesförråd virkesförrådenavses summan av av
barrträd och lövträd hektar uttryckt i skogskubik-per

värdefaktornFör virkesförråd finnasskallmeter.
högst fem klasser.

21-25 §§

Riktvärde för skogsimpediment

Riktvärde för26 § skogsimpediment skall värdet värde-utgöra per
ringsenhet skogsimpediment och för varje värdeomräde för skog.anges

27 § varje värdeområdeInom skall riktvärdet för skogsimpediment
bestämmas för skilda förhållanden för följande värdefaktorer.
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Storlek Med storlek skogsimpedimentens landareal.avses

Beskaffenhet beskaffenhetMed främst slag förekommandeavses av
vegetation förutsättningar för ökad produktion.samt

28 § skogsimpediment skallFör det antal tabeller behövsupprättas som
värdet hektar SKI-tabell.över per

29 Riktvärdena för§ värderingsenheter omfattande skogsimpediment
bestäms och redovisas enligt följande formel.

därR A H,x
R riktvärdet,
A arealen i hektar värderingsenheten ochav
H värdet hektar enligt SKI-tabell vid tillämplig skogsnivåfaktorper

och beskaffenhetsklass.

ll kap. Särskild fastighetstaxering

l § Vid särskild fastighetstaxering fastställs nästföregående års allmänna
eller särskilda fastighetstaxering oförändrad taxering enligt 2-5om ny
inte skall ske.

Nytaxeringsgrunder

2 § taxering fastighetNy skall ske under löpande taxeringsperiodav om
taxeringsenhet bör bildas eller indelningen i taxeringsenhet börny

ändras
taxeringsenhets skattepliktsförhållande bör ändras.

taxering fastighetNy skall ske fastigheten indelad sådanärav om som
taxeringsenhet skall vid viss allmän fastighetstaxering och dettaxerassom
vid taxeringen visar sig den bör indelas i taxeringsenhet.att typannan av

taxeringNy fastighet skall ske i fallandra det visar sigäven attav om
mark bör indelas i ägoslag eller byggnad i byggnadstypannat änannan

skett. Ny taxering skall dock inte ske enbart på den grunden marksom att
indelats åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpedimentsom som

bör indelas något dessa ägoslag.annatsom av

3 § taxeringNy taxeringsenhet skall ske under löpande taxerings-av om
period taxeringsenhetens värde ökat eller minskat sådan förändringgenom
i enhetens fysiska beskaffenhet åsatt basvärde på grund förändringenatt av



49SOU 1995:148

kronor. Nyminst 100 000femtedel, dockmed minständrasbör en
tvåuppgått till minstharkostnaderskedock alltidskalltaxering somom

byggnadellertaxeringsenhetenned pålagtskronor harmiljoner om en
färdigställts.

minskning igrundsketaxering skallbedömningVid enavom nyav
iförändringellerskogsavverkningvärdetaxeringsenhets annangenom

värdeökningtill denskall hänsynskogsbeståndet ävenfråga tas somom
löpandetillväxt under dengrundundergått pååterstående skogenden av

taxeringsperioden.

taxerings-löpandeunderskall sketaxeringsenhettaxering4 § Ny omav
minskatökat ellervärdetaxeringsenhetensperiod

ellerdetaljplanupphävaändra ellerbeslut anta,att engenom
områdesbestämmelser

ändring iinnebärbeslutet rättenmyndighetbeslutannat omavgenom
enhetenövrigt användaeller iförfoga överatt

fjärrvärme-allmänva-anläggning elleravgift till allmänattgenom
förerlagtsför gatukostnaderersättninganslutningsavgift elleranläggning

enheten.
grundbasvärdetaxeringsenhetensendastskall sketaxeringNy avom

minst 000femtedel, dock lOOmed minstbör ändrasförändringen en
kronor.

undervärde har bestämtstaxeringsenhet,taxering§ Ny5 varsav
skall skevisst slag,förvärvsverksamhetianvändsförutsättning denatt av
lagts nedväsentligt hareller i alltstadigvarande heltverksamhetenom

taxeringsperioden.löpandedenunder
taxeringsenhetensframställningefter ägareendasttaxering får skeNy av

ned-anledningvärdeminskning itill följdbasvärdetoch avavom
hälften.med minstsänkasläggningen bör

Uppskattningsgrunder m. m.

till detmed hänsynkapitel skall skei dettaTaxering6 § som avses
vidtillämpatsuppskattningsgrunderi övrigtoch deprislägeallmänna som

slagsfastighetstaxeringenföregående allmännaden närmast sammaav
taxeringsenhet.

vidtaxeringsenhetfrågan värdetbedömningVid7 § av enomav
taxeringmycket,förändrats såtaxeringsår harvisstingången att nyav

tillskall hänsyntaxeringsperioden,löpandeunderskall ske den tas
särskildskett vidtaxeringbörjan.sedan periodens Harvärdeändringen ny
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skall dock hänsyn därefter intetidigare under perioden,fastighetstaxering
tidpunkt den taxeringenhar skett före denvärdeändringtilltas nyasom

avser.

löpande taxeringsperiod ändratstaxeringsenhets värde under8 § Om en
skall, vid bedömningenanledningar i §flera sådana 3avses omsomav

sammmanlagda förändringen.hänsyn till dentaxering skall ske, tasny
flera sådanadå taxeringsenhets värde ändratsMotsvarande skall gälla av

i 4anledningar avsessom
taxeringsenhetsökningen eller minskningensammanlagdaOm den av en

i uppgår till minst 100 000anledningar 4 §värde sådana avsessomav
sådan anledningvärde ändratstaxeringsenhetenskronor och även av som

taxering skall ske, hänsynvid bedömningeni § skall,3 tasom nyavses
anledningar vid prövningensammanlagda ändringen samtligatill den av

i nämnda paragrafer.värdeförändringarna uppfyller beloppskravenom

Åtgärder vid taxeringny

föreskrifternai får taxeringensker på grund 2-8taxering9 § Om avny
i taxeringsenheter skall dock inteIndelningeni sin helhet prövas.

anledning itaxering sker 2 §änomprövas annan som avsesom avny
punkt

12 kap. Omräkning

för olika skattepliktigaOmräkning skall ske årligen§1 typer av
industrienheter.taxeringsenheter utom

taxeringsvärdet för taxeringsenhetVid omräkning bestäms atten genom
gällande basvärdet, fastställts vid allmän eller särskilddet för enheten som

värderingsen-fastighetstaxering, omräknas. Omräkningen sker attgenom
multipliceras med fastställt omräkningstal. Taxeringsvär-heternas värden

omräknade delvärden erhålls värderingsenheternasdet och attgenom
omräknade värden summeras.

Omräkningstalen skall, det i detta kapitel,2 § sätt närmare angessom
så det genomsnittliga förhållandet mellan taxeringsvärdenabestämmas att

blir inom prisutvecklingsområde.och marknadsvärdena 0,75 ett

marknadsvärdenivå, skall ligga till grund for omräknings-§3 Den ettsom
med hänsyn till det genomsnittliga prisläget undertal, skall bestämmas
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tolvmånadersperioden börjar den juli andra året före taxeringsåretlsom
upphör den juni året före detta år nivåperioden.och 30

beräkningen omräkningstal skall riket delas in i prisutveck-4 § För av
för olika taxeringsenheter föremål förlingsområden de ärtyperna av som

omräkning. lantbruksenheter får indelningen i prisutvecklingsområdenFör
för följande kombinationer byggnadstyper och ägoslagolikagöras av

tomtmark,småhus och-
skogsmark och skogsimpediment,-

åkermark och betesmark.ekonomibyggnad,-
så prisförändringarnaIndelningen i prisutvecklingsområden skall ske att

indelningför egendom för vilken i prisutvecklingsområdenden typ av
sker enligt första stycket och ingår i området kan ha varitantassom
likartade. prisutvecklingsområde skall omfatta eller flera värdeom-Ett ett
råden enligt kap. första stycket och behöver inte geografiskt6 §5 vara
sammanhängande.

för varje prisutvecklingsområde.§ Omräkningstal skall bestämmas5
särskilt för egendom för vilkenOmräkningstalen skall bestämmas den

indelning i prisutvecklingsområden sker enligt prisutveck-4 Inom ett
för skildalingsområde kan olika omräkningstal bestämmas slag av

värderingsenheter.
decimaler.Omräkningstalen skall med tvåanges

Efter allmän fastighetstaxering skall omräkningstalet bestämmas1,00en
till prisutvecklingen leder till omräkningstaldess mindreär änett som

Övrigaeller taxeringsår löpande0,99 1,01. under den taxerings-större än
föregåendeperioden skall omräkning ske med det årets omräkningstal om

prisutvecklingen inte leder till Omräkningstal skiljer sig från detett som
föregående årets omräkningstal med 0,01. gällerDetsammaänmer om
omräkningstal inte kan bestämmas och 6 inte tillämpas.§

det marknadsvärdenivån för6 § Kan taxeringsenheterantas att typen av
minskat väsentligt efter allmänna fastighetstaxeringenden dessasenaste av
taxeringsenheter minskningen fastläggaskan med ledningutan att av

köpeskillingar, fårerlagda omräkningstal bestämmas för prisutveck-ett
lingsområde efter vad skäligt med hänsyn till prisbildningen inomärsom
områden med likartade förhållanden. lantbruksenhet gäller detsammaFör
för sådan kombination byggnadstyper föroch ägoslag vilken indelningav
i prisutvecklingsområden får ske enligt 4

Regeringen eller myndighet regeringen7 § bestämmer skall beslutasom
föreskrifter indelningen i prisutvecklingsområden ochnärmare om om

omräkningstal. sådant beslut får inte överklagas.Ett
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särskildFörfarandet vid allmän ochAvd. m.m.
fastighetstaxering

13 Taxeringsorganisationenkap. m.m.

skatteförvaltningensoch för verksam-Riksskatteverket leder1 § ansvarar
het enligt denna lag.

i länet.Skattemyndigheten leder och for verksamhetenansvarar

myndigheterBeslutande

fattas skattemyndigheten i det län därBeslut i taxeringsärende2 § av
fastigheten belägen.är

skattemyndighet fattaskattemyndighet får uppdraEn atten annan
ärende eller viss ärenden.beslut i dess ställe i visst Ettett en grupp av

får den andra myndigheten medger det ochsådant uppdrag endastges om
avsevärd olägenhet för fastighetsägaren.det kan ske utanom

framgårtaxeringsärenden i skattenämnd 16 kap.vissa 3Att avgörs av

Skattenämnden

Skattenämnd enligt taxeringslagen 1990:324 skattenämnd vid3 § utgör
tillämpning denna lag.av

Konsulenter m. m.

Skattemyndigheten får förordna det antal med sakkunskap i4 § personer
fastighetstaxeringfråga fastighetsvärdering konsulenter förom som

för Skattemyndighetenbehövs biträda vid den allmänna fastighetstaxe-att
ringen.

får inte ledamot vidKonsulenten skattenämnd den skattemyn-vara av
dighet biträder.hansom

§ Konsulent för fastighetstaxering skall enligt skattemyndighetens5
bestämmande medverka vid förberedelsearbetet inför den allmänna
fastighetstaxeringen. skall vid taxeringen granska deklarationer ochHan de
andra handlingar Skattemyndigheten för sådant ändamål lämnaröver-som
till honom vid behov biträda Skattemyndigheten vid utredningsamt av
taxeringsfrågor kräver särskild sakkunskap.som
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beloppstatsmedel medbetalaseller tolkför konsulentErsättning§6 av
regeringen bestämmer.myndighetregeringen ellerbestäms somavavsom

Fastighetsdeklaration,14 kap. m.m.

fastighetsdeklarationAllmän

före-skallfastighetstaxeringledning vid allmän ägarenTill utan§l
för varjefastighetsdeklarationdeklaration allmänläggande lämna

året föreden oktobersådan 15integällerfastighet. ägareDetta senastsom
fastig-fått förslag tillfastighetstaxeringallmänår då ägerdet rum

för försvarsfastighetinte lämnasDeklaration skall dockhetstaxering. som
skatteplikt ellerfrånundantagenenligt kap. 2 §och 3tillhör ärstaten som

basvärdeinte åsatts högreföregående års taxeringvidfastighetför som
kronor.000län

kommuni-förför fastighet allmännaheller lämnasskall inteDeklaration
ellervärmecentraldistributionsbyggnad,förkationsändamål eller

skattepliktfrånundantagenenligt kap. 2 §reningsanläggning 3 ärsom
värde understiger 50 000då byggnadenspå markför byggnadeller annans

kronor.
byggnadkommunikationsfastighet harpå sådan nämntsFinns nysssom

deklarationdockkommunikationsändamål skallanvänds för änannatsom
lämnas.

första stycket harinte grundockså denföreläggandeEfter är avsom
fastighetsdeklaration.lämnaskyldigdeklarationsskyldighet, att

i dennauppgift,deklaration ellerSkyldighet lämna sägs§2 att somannan
skall fullgöraslag,

förordnats enligt 11förmyndare eller godför omyndig somman,av
eller godebeträffande vad förmyndarenföräldrabalken,kap. 1 § mannen

förvaltningsinhar under
förordnatsförvaltare harför vilken god ellerför sådan manperson,

ellergodeföräldrabalken,eller §enligt kap. 4 7ll mannenav
förvaltninghan har under sinbeträffande vadförvaltaren

hartestamentsexekutor,dödsbodelägare ellerdödsboför attsomav
tilldär egendomenegendom, dockförvalta den dödes avträttsatt

ellerfullgöra deklarations-denne harboutredningsman,förvaltning attav
uppgiftsskyldigheten

förvid tidpunktenbestår, dendödsbo, inte längreför somavsom
förvalta boets egendomupplösning haftdödsboets att
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för deklarations- eller uppgiftsskyldig enskild ochänannan person
dödsbo vederbörande förvaltning,styrelse, förvaltaresyssloman, ellerav
ombud samt

för här nämnd juridisk inteän längre består,annan ovan person, som
den haft förvalta dess angelägenheter.senast attav som

fastighetsdeklaration3 § Allmän förslagoch till fastighetstaxering skall
avfattas på blankett fastställtenligt formulär.

fastighetsdeklaration4 § Allmän skall, inte i innehålla5sägsannatom
uppgifter postadress och eller, för juridiskom namn, personnummer

organisationsnummer för fastighetens kommun ochägare,person,
församling där fastigheten ligger, fastighetens gatuadress eller på orten
bruklig benämning fastighetens officiella beteckning.samt

den allmänna fastighetsdeklarationenl skall vidare lämnas uppgifter om
fastighetens areal olika ägoslag, användning och byggnader samtav
särskilda förmåner och förpliktelser hör till fastigheten. deklaratio-lsom

skall i övrigt lämnas uppgifter sådana förhållandenävennen om som
behövs för bestämma de värdefaktorer taxeringen enligt bl.att som a.
7-10 kap. skall siggrunda på.

allmänna fastighetsdeklarationenDen skall också innehålla uppgifter om
sådana förhållanden beträffande fastigheten fastigheten har olikasom om

fastighetentill skilda delar marken ochägare innehas med tomträtt.av om
Förslag till fastighetstaxering skall grundas Skattemyndighetenav

kända uppgifter. Förslaget skall innehålla uppgifter nödvändiga förärsom
fastighetstaxeringen.

Underlag för uppgifter till den allmänna fastighetsdeklarationen får efter
skattemyndighetens medgivande lämnas medium för automatisk
databehandling.

5 § Allmän fastighetsdeklaration i förenklad form får där så lämpligtär
förlämnas sådan skattefri fastighet bestäms regeringen ellersom av

myndighet regeringen förordnar. Deklarationen skall innehållasom
uppgifter enligt i den omfattning4 § föreskrivs på angivet sätt.som nyss

§ Fastighetsägare6 bör uppgifter enligt lämnautöver 4 § de upplysningar
betydelse för taxering fastigheten.ärsom av av

Efter föreläggande fastighetsägare skyldigär till ledning vidatten
fastighetens taxering lämna upplysningar också andra förhållanden änom
dem i deklarationsformuläret eller i förslaget till fastig-som anges
hetstaxering. Upplysningar skall lämnas skriftligen eller sättannat som
har i föreläggandet.sagts
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allaskall efter föreläggande visadeklarationsskyldigDen7 § ärsom
fastighetsdeklaration, såsomför kontrollbehövshandlingar egenavsom

uppskattningshandling skogskogsbruksplan eller som avserannan
köpeavtal.byggnadsritningar ellerfastigheten,

förfarande enligt kap. ochfastighet får vid 15 3 §Besiktning8 § görasav
fastighetsägarenSkattemyndigheten medkommervid taxering, överensom

besiktning.sådanom

skall föreläggande,fastighetsdeklaration, lämnasAllmän9 § utansom
fastighetstaxering, skallanledning förslag tillpåpekanden medliksom av

fastighetstaxeringföre år då allmännovember året detdenlämnas lsenast
äger rum.

handlingarpåpekandena med tillhörandeFastighetsdeklarationen eller
skattemyndighet.tillskall lämnas

särskilda omständighetervisar han på grundnågonl0 § Om äratt av
fastighetsdeklaration eller påpekanden inomlämna allmänförhindrad att

efter ansökan beviljas anstånd med lämnaföreskriven tid, får han att
det finnspåpekandena. Anstånd får intedeklarationen eller attutan

februari månad undertill utgångensynnerliga skäl medges längre än av
taxeringsâret.

deklara-bedriven näringsverksamhet biträderi varaktigtDen som
få tillstånddeklarationer kan efter ansökantionsskyldiga med upprättaatt

februari månadenligt tidsplan till och meddeklarationernalämnaatt
deklarationsskyldigemedges skall dentaxeringsåret. Om ansökanunder

får avlämnasanstånd till den dag då deklarationenha fått senastanses
enligt tidsplanen.

skattemyndigheteni det därenligt första stycket länAnsökan prövas av
Ansökan enligt andra stycket skattemyn-fastigheten belägen. prövasär av

hossökanden sin verksamhet. Ansökandigheten i det län där utövar en
denskall där tiden inte medgerskattemyndighet prövas attannan om

till myndighet.överlämnas rätt

efter fastighetsdeklaration harfastighet överlåts det allmänOml 1 § atten
ingång, såväl förutvarande denföre taxeringsårets denlämnats är sommen

skyldiga inom tio dagar därefter anmälangöraägaren att omnye
överlåtelsen till skattemyndigheten.

i överlåtelsen skallfastigheten blivit uppdelad samband medHar
avskrift.överlåtelsehandlingen företes i huvudskrift eller bestyrkt

fullgör uppgifter inom plan-eller de kommunala nämnder12 § Den som
omfattning, enligtbyggnadsväsendet skall i behövligoch närmare
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föreskrifter regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,av som
Skattemyndigheten uppgift innehållet i meddelade bygglov,lämna om

rivningslov, marklov, tillstånd enligt förhandsbesked eller bygganmälan
enligt plan- och bygglagen l987:10.

föreskrivitsUppgift skall, inte med stöd första stycket,annatom av
lämnas för varje fastighet för sig två veckor efter utgången varjesenast av
kvartal och omfatta de lov och tillstånd lämnats de byggan-samtsom

kommit under kvartalet.målningar som
Länsstyrelsen eller myndighet skall, enligt föreskrifterannan av

regeringen eller den myndighet regeringen lämnabestämmer,som
Skattemyndigheten uppgift sådana beslut länsstyrelsen ärom av som av

fastighetstaxeringen.betydelse för

Bestämmelsernai13 kap. 16 § taxeringslagen 1990:324 gäller i§ 3
tillämpliga delar i fråga taxeringskontroll enligt denna lag.om

§En uppgiftspliktig inte har lämnat allmän fastighets-14 person, som
deklaration eller uppgift inom föreskriven tid, får föreläggas attannan
lämna sådan deklaration eller uppgift.

deklarationen uppgiften inteOm eller upprättad i enlighet med dennaär
lag, får den uppgiftspliktige föreläggas avhjälpa bristen.att

uppgiftfastighetsdeklaration15 § Allmän och eller upplysning tillannan
ledning vid taxering, skall grund föreläggande, skallegen som avges av
lämnas inom den tid, i föreläggandet. Uppgiftslämnaren ärsom anges
dock inte skyldig grund föreläggandet lämna deklaration elleratt av
uppgift tidigare dag handlingen skulle ha lämnats föreläggande.än utan

16 § Bestämmelsernai kap. taxeringslagen3 17 § gäller i1990:324
tillämpliga delar i fråga uppgifter i fastighetsdeklarationer och andraom
handlingar, enligt bestämmelserna i denna lag har avlämnats tillsom

förledning fastighetstaxering eller föreller granskningupprättats
omhändertagits myndighet vid taxeringskontroll.av en

Bestämmelsernai 4 kap. 13 § lagen självdeklaration1990:325 ochom
kontrolluppgifter tillämpas på handlingar i första stycket.som avses

får17 § Föreläggande utfärdas skattemyndighet eller konsulent förav en
fastighetstaxering. konsulent för fastighetstaxeringEn får dock inte
förelägga någon lämna allmän fastighetsdeklaration.att

18 § Fastighetsdeklaration eller uppgift skall efter föreläggandeannan
lämnas till den utfärdat föreläggandet, inom viss efter omständig-som
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heterna lämpad tid, minst fem dagar efter mottagandet. Föreläggandet
skall innehålla uppgift postadress för den utfärdat föreläggandet.om som

19 föreläggande§ Ett utfärdas skattemyndighet får förenas medsom av
vite falli i 7sägsutom som

Finner20 § beträffande föreläggande eller i denna lag avseddman, annan
handling, det betydelsefullt få bevis för handlingenär kommeratt att att
den deklarationsskyldige eller till handa, skall handlingen delgesannan
honom, intedet känt han inte kanär anträffas.attom

21 § Om föreläggande har förenats med vite, skall föreläggandetett delges
den med detta.som avses

får22 § Vite inte föreläggas kommun eller tjänsteman i tjänsten.staten,

23 Vid prövning§ ansökan utdömande vite får vitetsävenav om av
lämplighet bedömas.

24 Skattemyndigheten§ får besiktiga fastighet i falläven änannaten som
i uppgift8 behövs för fastighet saknas elleratt taxeraavses om som en

det finns grundad anledning uppgift fastighetsägaren lämnatanta att som
felaktig eller ofullständig.är Besiktning får dock ske endast tillförlitligom

uppgift inte avsevärd olägenhet kan fås på och uppgiftenutan sättannat
väsentlig betydelse för åsättaär riktig taxering. frågaIattav en om

besiktning enligt denna paragraf gäller 25-35 §§.

25 § Länsrätten i det län där fastigheten belägen beslutar besiktningär om
på framställning skattemyndigheten.av

26 § beslut besiktningI skall redovisas vad denna skall Om detom avse.
påkallat får tid för besiktningenär bestämmas.även

Beslutet skall vid förrättning för verkställighetsenast bevis lämnasmot
till fastighetsägaren och hos vilken verkställighet sker. Kan beslutetannan,
inte överlämnas vid förrättningen skall det därefter delgessnarast genom
försorg den verkställt besiktningen.av som

27 Skattemyndigheten§ Om har gjort framställning besiktning ochom
åtgärden inte längre behövs skall myndigheten anmäla detta tillgenast
länsrätten.

28 § Länsrätten skall omedelbart upphäva beslut besiktning närom
anmälan enligt har27 § skett.
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beredasfastighetsägarenverkställs skallbesiktningbeslut§29 lnnan om
nyttjanderättsha-gällerförrättningen. Detsammatillinställa sigtillfälle att

åtgärden.berörs avvare som
uppskov kallasintestycketi första nämnvärtdenKan utanavsessom

ändå skeverkställighetfårvid denna,inställa sigellerförrättningentill
Är den, hosnärvarande.tillkallat vittnesärskilt ärförutsättningunder att

får docknärvarande,ske, inteskallbostadsutrymmebesiktningvilken av
ellerfastighetsägarendet kangenomföras endastförrättningen antas attom

skäl kommerdenellerbesiktningen attförhalasöker annatatt avannan
försenas.

verkställighet sker harvilkenhos rättoch attFastighetsägaren30 § annan
uppehållas ii onödanfår dock inte väntanFörrättningentillkalla vittne.

sig.skall inställapå vittneatt

möjligainnebär minstaså denverkställasskallBesiktning31 § att
förorsakasfår intebesiktningen. Skadaberörsför denolägenhet avsom

får dock brytas.stängningsanordningochLåspå egendom. annan

får intebostadsutrymmebesiktning i utanVerkställighet32 § av
kl.mellan kl. ochpåbörjas 19däravberörsdenmedgivande somav

be-beslutverkställerkonsulentellerSkattemyndigheten33 § omen
siktning.

Åtgärd kronofog-verkställasskallmeningeni sista31 § avavsessom
demyndigheten.

upplysningarskyldig lämna defastighetsägarenbesiktningVid34 § är att
tilltillträdelämnaverkställandebesiktningensbehöv för samt attsom

byggnader.dessfastigheten och

utfärdas bevis.besiktning skallverkställighet beslutAngående35 § av om
besiktning skall iföreskrivs rörande beslutandra stycketVad i 26 § om

Är skallverkställighet. denbevisdelar gällatillämpliga även somom
tillskall bevis lämnasförrättningen,närvarande vid ävenbevis inteerhålla

närvarande.sådanhonom,företräda ärnågon kan personomsom anses

fastighetsdeklarationSärskild

får särskildtill fastighet lämnaårets ingångvid36 § Den ägarevarsom
rörande fastigheten.fastighetsdeklaration
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Deklaration med tillhörande handlingar skall lämnas till skattemyn-
digheten den februari15 under taxeringsåret.senast Detsamma gäller
framställningar enligt kap.11 5

37 Efter föreläggande§ den vid årets ingångär tillägaresom var en
fastighet skyldig lämna särskild fastighetsdeklaration.att l stället för
föreläggande får Skattemyndigheten utsända förslag till särskild fastig-
hetstaxering.

Deklarationen med tillhörande handlingar, eller påpekanden med
anledning förslag till särskild fastighetstaxering, skall lämnas till denav

har utfärdat föreläggandet eller förslaget eller tillutsänt skattemyn-som
digheten inom den tid i föreläggandet eller förslaget. Sluttidensom anges
får inte bestämmas till tidigare dag tionde dagenän efter mottagandet av
föreläggandet eller förslaget. Sluttiden får inte heller bestämmas till
tidigare dag den februari15 underän taxeringsåret.

Föreläggande utfärdas eller förslag utsänds det kan det vidantas attom
årets ingång funnits sådant förhållande enligt kap.11 skall medförasom

taxering. Motsvarande gäller framställning enligt kap.11 har5 §ny om
gjorts särskild fastighetsdeklarationutan haratt lämnats. Föreläggande
skall inte utfärdas, det uppenbart någonär deklaration inte behövsattom
för taxeringen.

38 § Bestämmelsernai 2-9, 12-14, 16-35 44 § första och andrasamt
styckena skall, inte föreskrivet i dettaär kapitel,annat gälla vidom
särskild fastighetstaxering. föreläggandel lämna fastighetsdeklarationatt
skall vidare lämnas uppgift den sker.grund vilken föreläggandetom

Föreläggande får inte förenas med vite i fall i 7sägs Förnyatsom
föreläggande lämna särskild fastighetsdeklarationatt får däremot förenas

vite.med

F örseningsavgzft m.m.

39 § Om deklarationsskyldig inte har kommit med fastighets-en
deklaration inom föreskriven tid eller endast har lämnat fastighets-en
deklaration med så bristfälligt innehåll den uppenbarligen inteatt ägnadär

ligga till förgrund taxering, skallatt särskild avgift förseningsavgiften
500 kronor påföras honom.om

Om deklarationsskyldig föreläggande skall lämna allmänutanen som
fastighetsdeklaration, inte har kommit med deklaration den lsenast
maj under taxeringsåret eller han dessförinnan endast har kommitom
med allmän fastighetsdeklaration med så bristfälligt innehåll denen att
uppenbarligen inte ägnad liggaär till grund föratt taxering, bestäms
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också bestämmasskallavgiftSådankronor.000till 2förseningsavgiften
fastighets-särskildlämnatinteföreläggandeförnyatefterför den som

deklaration.
deklara-tid lämnatföreskriveninomdeklarationsskyldige endenHar

förseningsavgiftundertecknad utbehörigen tasintetionshandling ärsom
föreskrivs itidinom den ettundertecknasintehandlingen somendast om
stycket.förstaenligtavgiftenberäknasfallsådantföreläggande. I

hakanunderlåtenhetenhelt antaseftergesFörseningsavgift skall40 § om
sjukdom,ålder,deklarationsskyldigesdenmedsambandsådantett

framstårdenförhållandeliknande attellererfarenhet sombristande
ursäktligframstårunderlåtenhetengällerursäktlig. somDetsamma om

framstårdetelleromständighetersärskildatill sommed hänsyn om
förseningsavgiften.oskäligtuppenbart utatt ta

yrkandenågotbeaktasskalleftergift ävenBestämmelserna om§41 om
vadföranledsdetmåndenframställts, ihar somintedetta avom

förseningsavgift.måletellerärendetförekommit i om

deklarationsskyldige hardensedanpåförasinteFörseningsavgift får§42
avlidit.

överklagandeochomprövninglagBestämmelsernai denna av43 § om
beslutfördelartillämpligagäller ifastighetstaxering ombeslut om

förseningsavgift.
lagenligt dennaförseningsavgiftuppbördochdebiteringfrågal avom

skallFörseningsavgift1953:272.uppbördslagenbestämmelsernaigäller
påförs.inkomstår dendetfördebiteras

elleruppsåtligenfastighetstaxeringvidledningtill grovav44 § Den som
föranlederoch därigenomuppgiftoriktigmedhandlingoaktsamhet lämnar

fängelse i högstellertill böterlåg dömesförblirtaxeringenfara för att
månader.sex

tilldöms intefallringal ansvar.

åtgärderFörberedande15 kap.

fastighetstaxe-år då allmändetåret föreandraoktoberden lSenastl §
regeringenmyndighetdenellerregeringenskallring somäger rum,

förberedelsearbetet.föreskrifter förbeslutabestämmer
beträffandeRiksskatteverketår lämnarnovemberden 15Senast samma

småhusförtomtmarkochsmåhussåvitttomtmark,ochsmåhus utom avser
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ingår i lantbruksenhet, förslag till sådana föreskrifter i 6som som avses
kap. med undantag för föreskrifterll § indelning i värdeområden.om

Senast den året förel5 det år då allmän fastighetstaxering ägermars
Skattemyndigheten förslag till indelning iupprättar värdeområden förrum

småhus, hyreshus, avkastningsvärderad industribyggnad och tomtmark.
Senast sistnämnda dag lämnar Riksskatteverket förslag till föreskrifter

indelning i värdeområden för övriga ägoslag förslag till övrigasamtom
föreskrifter enligt 6 kap. förll § samtliga byggnadsstyper och ägoslag.

2 Under förberedelsearbetet§ skall det vid varje skattemyndighet finnas
fleraeller referensgrupper bestående förtroendevalda ledamöter ien av

skattenämnden.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställersom

det antal ledamöter skall ingå i referensgrupp.som en

3 § Lantmäteriverket och Skattemyndigheten skall undersöka vilka
riktvärdetabeller för småhus inte ingår i lantbruksenhet, medsom som
hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar länet.av
Förslag härom skall Undersökningen skall omfattaupprättas. även

förslagupprättande till riktvärdekartor för tomtmark inte ingår iav som
lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och skattemyndigheten skall vidare pröva att en
tillämpning förslag till föreskrifter enligt § andra-fjärdel styckenaav
leder till basvärden basvärdenivå enligt kap.5 2motsom svarar
Motsvarande prövning förslag till riktvärdekartor förgörs tomtmarkav
och riktvärdetabeller för småhus enligt första stycket.

Skattemyndigheten4 § skall, i samråd med Lantmäteriverket densenast
juni året förel det år då allmän fastighetstaxering därom äger rum

förslag till riktvärdekartor förupprätta tomtmark inte ingår isom
lantbruksenhet och riktvärdetabeller för småhus inte ingår i lant-som
bruksenhet. På gång skall det föreslås ändringar behövs i desamma som
förslag till föreskrifter i l § andra-fjärde styckena.som avses

Referensgrupp skall under arbetets gång beredas möjlighet lämnaatt
synpunkter.

På5 § grundval upprättade förslag de upplysningar i övrigtsamtav som
kan vinnas skall Skattemyndigheten den juni året före1 det år dåsenast
allmän fastighetstaxering till regeringen eller den myndighetäger rum som
regeringen bestämmer yttrande de enligt § andra-fjärdeöver lavge
styckena lämnade förslagen till föreskrifter.
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fastighetstaxeringallmänår dåföre detåretseptemberden 16 § Senast
regeringen bestämmermyndighetdenellerregeringenskall somäger rum

kap. 11i 6föreskriftersådanabesluta avsessom

underförvärvatssmåhusenhet,nivååretunder äger7 § Den somensom
skattemyndighetföreläggandeeftertaxeringsâret,fore ärårettredje av

inför allmänledningtillbehövsuppgifterdelämnaskyldig att som
fastighetstaxering.

taxeringsâretforeåret ägertredjeellernivååretunder enDen som
skattemyndighetföreläggandeefterindustrienheteller ärhyreshusenhet av

allmäninforledningtillbehövsuppgifterdelämnaskyldig att som
fastighetstaxering.

ellertäktenhetinnehavarenivååretunder är annanDen avsom
tillåten,eller ärpågårtäktverksamhet ärpå vilkentaxeringsenhet annars

införledningtillskyldigskattemyndighetfrån attföreläggandeefter
åretandraunderpriserdeuppgiftlämnafastighetstaxeringallmän somom

fyndighet.brytvärduppburits förtaxeringsâretföre
taxeringsâretåret förefjärdeellertredjeellernivååretunderDen som

skattemyndighetföreläggandeefterlantbruksenhet ärförvärvat aven
fastig-inför allmänledningtillbehövsuppgifterlämna deskyldig att som

hetstaxering.

Taxering16 kap. m.m.

fastig-beslutgrundläggandefastighetstaxering ärBeslutl § omom
eftertaxeringsåtgärderbeslutochomprövningsbesluthetstaxering, om

beslut.domstols
automatiskfår fattasfastighetstaxeringbeslutGrundläggande genomom

stycketförsta lenligt 20 §beslutetförfall skälendatabehandlingi det
får utelämnas.1986:223förvaltningslagen

taxeringsâretunderjuniden 15skallSkattemyndigheten senast§2
ibelägenfastighettaxering ärbeslutgrundläggandemeddela somavom

länet.
fastighets-lämnaskyldigvarithan attfastighetsägaren, trots attHar

basvärde intefastighetenskansådan, ellernågonintedeklaration, avgett
förunderlagbristfälligti ellerbristergrundtillförlitligtberäknas av

framstårbelopptill detuppskattasbasvärdetskalldeklarationen, somsom
skönstaxering.i ärendetframkommitvadtillmed hänsynskäligt som
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3 § Taxeringsärende i skattenämnd,avgörs ärendetom
omprövning tvistig fråga och nämnden inte tidigareavser av en

de omständigheterprövat och bevis fastighetsägaren åberopar,
skälighets- eller bedömningsfråga väsentlig ekonomiskavser en av

betydelse för fastighetsägaren eller
någon särskild anledning bör iprövas nämnden.av annan

4 Skattemyndigheten§ skall till ärendena blir tillräckligtatt utredda.se
Vill fastighetsägaren lämna upplysningar muntligt inför skattenämnden

i fastighetstaxeringsärendeett angår honom och skall iavgörassom som
nämnden, skall han få tillfälle till det inte särskilda skäl talar det.om emot

5 § skattemyndighetensl beslut fastighetstaxering skall redovisasom
fastighetens indelning i taxeringsenheter,

taxeringsenhet och taxeringsenhetenstyp skattepliktsförhållande,av
skattepliktig enhets basvärde och däri ingående delvärde värdesamt

varje värderingsenhet.av
4. storleken sådan värdefaktor särskilt i 7-10 kap.,av som anges

storleken riktvärde,av
utbyggd effekt, taxeringseffekt, utnyttjandetid, regleringsmöjlighet

och belägenhet enligt 9 kap. 29 § samt
förhållandesäreget enligt kap.6 9 § eller förhållande harannat som

föranlett ändring iriktvärde.av
Värdet enskild värderingsenhet i fulla tusental kronor.av en anges

Avrundning sker så överstigande belopp,att inte uppgår till fulltsom
tusental kronor, faller bort. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva de ytterligare avrundningsreglerom

behövs.som
beslutetl skall också redovisas de skäl ligger till grund försom

verkställd taxering eller, särskild fastighetsdeklaration har lämnatsny om
eller framställning taxering har gjorts, de skäl ligger tillom om ny som
grund för beslut taxering inte skall ske.att ny

6 § beslutetl skall vidare taxeringsenhetens totala, enskilt in-anges
nehavda landareal. lantbruksenhetFör skall den i hektar fyramedanges
decimaler och för övriga enheter i hela kvadratmeter.

Totalarealen för lantbruksenhet skall delas på olika ägoslag. Harupp
åkermark delats i flera värderingsenheter skall arealen för varjeanges
sådan enhet. Avrundning arealen för ägoslag eller värderingsenhet skallav
ske till hela hektar. Areal understiger 0,5 hektar skall inte redovisassom
särskilt.

För tomtmark ligger lantbruksenhet skall arealen i såvälsom anges
hektar kvadratmeter.som
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taxeringsåretjuni under30denskallSkattemyndigheten senast§7
fastighetsägarenunderrätta om

fastig-beslutgrundläggandeskattemyndighetensiinnehållet om
hetstaxering,

beslutet,omprövningbegärakanägaren avatt
elleromprövningvill begäradeniakttasskall avvad somavsom

beslutet.överklaga
skattemyndighetenskalltaxeringsåretunderjuniden 30Senast

harellerfastighetsdeklarationsärskildlämnatharden somunderrätta som
harskattemyndighetenfalli dettaxeringframställninggjort nyom

igälla vadskall sägsVidareskall ske.taxering inte sombeslutat att ny
till denockså sändasskallUnderrättelse2-3.punkterna somstycketförsta

hoshanåretingångenefterfastighettillblivit omhar avägare en
underrättelse.sådanvill hahananmältharskattemyndigheten att en

delarellerfastigheterfleraingårtaxeringsenhet avdet iOm8 § en
delhuransökanefter storskattemyndighetenskall avfastigheter ange

fastighetenpåbelöperdelvärdennämnda8 §och i kap.5basvärdet som
skattemyndighetenhosskallAnsökan görasfastighetsdelen. aveller

arrendatorn.ellerägaren

fastighetstaxeringbeslutskallSkattemyndigheten ompröva ett om9 § om
omprövningför det. Attskälfinnsdetellerdetbegärfastighetsägaren om

fastighetstaxeringbeslutöverklagatfastighetsägare ettskeskall när om
kap. 5framgår 17av

fattats fårharfastighetstaxering intebeslutgrundläggandenågotOm om
omprövning.taxering ske genom

beslut,initiativpå ompröva ettfrånavståfårSkattemyndigheten egetatt
belopp.mindreendastskulleomprövningen ettavseom

ingångenviddentillkommeromprövning avbegära§ Rätt som10 att
därefter hardengällerfastighet. Detsammataxeringsåret ägare somär av

fastighetstaxe-allmängällersåvittförvärvet,fastighetblivit ägare omav
eller,taxeringsåretefteråretfemteingångenföreskettharring, senast av

detingångenförefastighetstaxering,särskild senast avfrågai om
Vadgång.sker sagtsfastighetstaxering nästadå allmäntaxeringsår nu

kommunal-efteringångetavtal,enligtarrendator,gäller även somen
förharikraftträdande, ägare att1928:370 gentemot ansvaraskattelagens

fastigheten.förskatt
ärendeendastomprövning närbegärahar avserrätt attEn ägareny
taxeringsen-avseendetaxeringfastighetstaxering ellerallmänna nysenaste

fastighetstaxering.särskilddärefter skettheten genomsom
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fråga avgjorts allmän förvaltningsdomstol fårll § En intesom av
Skattemyndigheten enligt 9omprövas av

fastighetsägaren begära omprövning§ Vill beslut, skall han12 göraettav
skriftligt. skall hadetta Begäran kommit in till skattemyndigheten före

utgången femte året efter taxeringsåret.detav
sannoliktOm fastighetsägaren han inte inom två månader föregör att

utgången den tid i första fåttstycket kännedom ettangesav som om
fastighetstaxering tillbeslut hans nackdel, får han ändå begäraärom som

omprövning. skall ha kommit inom tvåBegäran månader från den dag
fick sådan kännedom.han

fastighetsägaren inom tidden i första eller andra stycketHar som anges
lämnat skrivelsen med begäran omprövning till skatte-om en annan
myndighet den fattat beslutet eller till allmän förvaltningsdoms-än som en
tol, får ärendet ändå Skrivelsen skall då omedelbart översändas tillprövas.
den skattemyndighet fattat beslutet uppgiftmed den dag dåsom om
handlingen kom till myndigheten eller domstolen.

13 § Om begäran omprövning inte egenhändigt undertecknadären om av
fastighetsägaren eller ombud, fårhans skattemyndigheten utfärda
föreläggande undertecknande skall ske med påföljd omprövningatt attom

inte görs.annars

14 bestämmelsen får fråga§ Trots ll § har avgjorts länsrätten som av
eller kammarrätt beslut vunnit laga kraft omprövas,genom som om
beslutet frånavviker rättstillämpningen i regeringsrättsavgörandeett som
har därefter.meddelats

15 § Omprövar skattemyndigheten självmant beslut fastighetstaxe-ett om
ring, får omprövningsbeslut till fastighetsägarens fördel meddelasärsom
före utgången det femte året efter taxeringsåret.av

sådantEtt omprövningsbeslut får meddelas efter utgången detäven av
femte året efter taxeringsåret, föranledsdet skattemyndighets beslutom av

fastighetstaxering eller allmän förvaltningsdomstols målbeslut iom om
fastighetstaxering avseende taxeringsår eller taxerings-ett annat en annan
enhet.

16 § Ett omprövningsbeslut till för fastighetsägarennackdel får,ärsom
i fall i andra stycket och18 19 §§, inte meddelasutom samtsom avses

efter utgången året efter taxeringsåret.av
fastighetsägaren inteHar allmän fastighetsdeklaration i tid,rättgett

får omprövningsbeslut till hans nackdel meddelas efterärett som
utgången den tid i första stycket. sådantEtt ompröv-av som anges
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får inom år frånningsbeslut meddelas den dag deklarationen kom inett
före utgångentill Skattemyndigheten, dock det femte året eftersenast av

taxeringsåret.

Skattemyndigheten får meddela omprövningsbeslut17 § tillärett som
fastighetsägaren efternackdel för utgången den tid i 16 §av som anges

första stycket under de förutsättningar och det i 18-23sätt som anges
eftertaxering.

fastighetsägarenEftertaxering får ske18 § om
fastighetsdeklaration eller under förfarandeti lämnatsättannat
uppgift till ledning för taxeringen,oriktig

lämnat oriktig uppgift i mål fastighetstaxering ellerom
underlåtit lämna fastighetsdeklaration, uppgift infordradelleratt

upplysning deklarationsskyldighan eller uppgiftspliktig.ärtrots att
Vad gäller den oriktiga uppgiften eller underlåtenhetsagts omnu en

medfört fastighetstaxering felaktigtbeslut blivit eller inte fattats.att ett om

Eftertaxering får också ske19 §
vid rättelse felräkning, misskrivning eller uppenbartannatav

förbiseende,
ändring i fastighetstaxeringbeslut föranleds beslutnär etten om av

i andra stycket.15 §som avses

Eftertaxering20 § enligt 18 § får ske endast den19 § lsamt om avser
belopp någon betydelse.av

Eftertaxering får inte ske beslutet med hänsyn till omständigheternaom
framståskulle uppenbart oskäligt eller Skattemyndigheten tidigaresom om

fattat eftertaxeringbeslut i fråga.om samma

skattemyndighetens21 § beslut eftertaxering skall meddelas föreom
utgången femte året efter taxeringsåret inte följer eller22annatav om av
23

22 § Beslut eftertaxering enligt får19 § 2 meddelas efter den tidävenom
i 21 månader efter§ det beslut föranledersenastsom anges men sex som

ändringen.
Beslut eftertaxering på grund oriktig uppgift i omprövnings-om av

ärende eller mål fastighetstaxering får meddelas efter den tidom som
i inom år21 § från utgången den månad dåsenast ettanges men av

skattemyndighetens domstolenseller beslut i ärendet eller målet vunnit
laga kraft.
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23 § Skattemyndigheten skall efter det domstol meddelatsnarast att en
beslut i mål fastighetstaxering vidta de taxeringsåtgärderett om som
föranleds domstolens beslut.av

Överklagande17 kap. skattemyndighets beslutav

§ skattemyndighets beslut fastighetstaxeringl En får överklagas hosom
länsrätten fastighetsägaren och Riksskatteverket.av

överklaga tillkommerRätt den har begära omprövningatt rätt attsom
enligt 16 kap. 10

Fastighetsägaren får överklaga beslut avvisa begäranatt en om
omprövning beslut fastighetstaxering.av om

2 § beslut föreläggandeEtt vid vite får inte överklagas.om

Fastighetsägares överklagande

Fastighetsägares3 § överklagande skall skriftligt och ha kommit invara
före utgången det femte året efter taxeringsåret. Om beslutetav om
fastighetstaxering har meddelats efter den juni femte30 året efter det
taxeringsär beslutet och fastighetsägaren har fått del beslutetsom avser av
efter utgången oktober år, får överklagandet dock komma inav samma
inom två månader från den dag då han fick del beslutet.av

Fastighetsägare får överklaga beslut fastighetstaxeringett ävenom om
det inte gått honom emot.

4 § Skattemyndigheten skall överklagandet har kommitpröva i rättom
tid. överklagandetl-lar kommit för skall myndigheten avvisa det,sent,

inte följer ellerandra tredje stycket.annatom av
Överklagandet skall inte avvisas, förseningen beror på skattemyn-attom

digheten har lämnat fastighetsägaren felaktig underrättelse huren om man
överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, det inom överklagandetidenom
kommit in till skattemyndighet den fattat beslutet elleränen annan som

Överklagandettill allmän förvaltningsdomstol. skall då omedelbarten
översändas till den skattemyndighet fattat beslutet med uppgiftsom om
den dag då handlingen kom till myndigheten eller domstolen.

§ Skattemyndigheten5 skall det överklagade beslutet.omprövasnarast
Detta gäller dock inte överklagandet skall avvisas enligt 4 § ellerom om

omprövning strider 16 kap. llmoten



SOU 1995:14868

såSkattemyndigheten ändrar beslutetförfaller,överklagandeEtt somom
begär.fastighetsägaren

fastighetsägaren begär,beslutetmyndigheten ändrarOm sätt änannat
skäl för det,Finns detomfatta det beslutet.överklagandetskall nyaanses

tillfälle återkalla överklagan-fastighetsägarenfår myndigheten lämna att
det.

enligteller förfalleröverklagandet inte avvisas enligt 4 § 56 § Om
omprövningsbeslutöverklagandet, sittöverlämnaskall Skattemyndigheten
finns särskilda skältill länsrätten. Om detövriga handlingar i ärendetoch

föregående omprövning.till länsrättenöverklagandet överlämnasfår utan

överklagandeRiksskatteverkets

skriftligt och ha kommit inöverklagande skallRiksskatteverkets§7 vara
påför beslut omprövningtidsfrist enligt 16 kap. gällerinom den omsom

fråntid, inom två månaderskattemyndighet, eller efter sådaninitiativ av
överklagade beslutet meddelades.den dag då det

eftertaxering överklagas ochomprövningsbeslutOm ett ensom avser
överklagandet hanackdel yrkas, skalländring till fastighetsägarens

från beslutet meddelats.inom två månader den dagkommit

Länsrättens sammansättning

består länsrättenmål fastighetstaxeringVid prövning8 § av enav om
värderingsteknisk två nämndemänlagfaren ledamotdomare, samt somen

sådana mål. Vaddelta vid behandlingensärskilt för sagtsutsetts att nuav
allmännaföljer lagen 1971:289gäller 18 §annat omavom

förvaltningsdomstolar.
någontill målets omfattning ellerdet behövs med hänsynOm annan

värderingstekniskfår ytterligare antingensärskild omständighet, en
eller nämndemän ingå iledamot rätten.en

värderingstekniskförfall förhandläggningen påbörjatsInträffar sedan en
ändå domför,för eller två nämndemännen,ledamot eller är rättenaven

minstminst värderingsteknisk ledamot och enom en
ingår inämndemän fortfarande rätten.

ochi skall svensk medborgareVärderingsteknisk ledamot länsrätt9 § vara
föräldrabal-förvaltare enligt kap. §får inte underårig eller ha ll 7vara

Bland defråga fastighetsvärdering.ken. skall ha sakkunskap iHan om
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skall finnas företrädd sådan sakkunskapvärderingstekniska ledamöterna
olika slag fastigheter.beträffande av

i andra stycket lagen 1971:289 allmännaBestämmelsen 20 § om
också tillämpas beträffande värderingstekniskförvaltningsdomstolar skall

ledamot.

i för från och juliNämndemän 8 § tiden med den10 § 1utsessom avses
industri-då allmän fastighetstaxering hyreshus-, ochdet år, äger rum av

sådantill och med den juni det år då taxering skerspecialenheter, 30 nästa
efter år.gång. nämndeman har dock avgåEn rätt att tre

Värderingsteknisk ledamot i länsrätt förordnas regeringen för tid somav
stycket. Avgår sådan under den tid, för vilken han hari förstasägs person

får regeringen förordna för den tidblivit utsedd, annan person som
återstår.

Överklagande18 länsrätts och kammarrätts beslutkap. av m. m.

beslut i mål fastighetstaxering får överklagas§1 Länsrätts ävenom om
följer förvaltningsprocesslagen länsrättendet inte § 1971 229133av om

ändrat fastighetens taxering klaganden har yrkat sådanhar utan att en
ändring.

Överklagande får inte ske länsrätts beslut2 § av som avser
skattemyndighets beslut avvisa begäran omprövningatt omen en

såsom för inkommen,sent
frågor i 16 kap. 8 § ellersom avses

besiktning enligtbeslut 14 kap. 25om

Bestämmelsernai kap. 11-24 taxeringslagen gäller3 § 6 1990:324
i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad i taxeringslagen sägssom

skattskyldig skall fastighetsägare.gällaom

Vid prövning mål allmän fastighetstaxering består4 § kammarrättav om
lagfarna ledamöter två särskildade ledamöter itre samtav av som avses

särskilda5 Utevaro de ledamöterna hindrar dock inte målattav en av
kammarrättens ledamöter slutet.avgörs ärtre avom ense om

hinder iUtan vad första stycket får regeringen beträffandesägsav som
vissa ifrågavarande mål föreskriva, bestämmelsenatt attgrupper av om
särskilda ledamöter skall vid målensdelta prövning inte skall tillämpas.

Regeringen förordnar för högst fem år för5 § i sänder varje kammarrätt
minst nio, högst tjugo i förfarnapraktiska med godvärv personer
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fastighetsförhållandeni allmänhet efter kallelse inträdakännedom attom
handläggning mål allmäni kammarrätten vidsåsom ledamöter av om

fråga varjedessa skall i kammarrättfastighetstaxering. Av ompersoner
växandebeträffande värdering skogsmark ochkunskapminst ägatre av

vattenfallsfastighet, minst tvåtvå beträffande värderingskog, minst av
beträffandeövrigt och minst tvåvärdering lantbruksenhet ibeträffande av

Avgårtaxeringsenhet lantbruksenhet i övrigt. sådanvärdering änannanav
blivit utsedd, förordnar regering-den tid, för vilken han harunderperson

i hans ställe.en annan person
medborgare. får inteskall svensk HanLedamot här sägs varavarasom

konkurstillstånd ha förvaltare enligt kap. §underårig eller i eller 11 7
föräldrabalken.

föreskrifter angående inkallande deRegeringen meddelar6 § närmare av
angendetill tjänstgöring i kammarrättsärskilda ledamöterna samt

med handläggning mål allmänordnandet kammarrätts arbete av omav
sammanhängande frågor.fastighetstaxering och därmed

vilken han varit inkallad tillledamot får för tid, underSärskild
enligt bestämmelser meddelasersättning statsmedeltjänstgöring, av som

eller myndighet regeringen bestämmer.regeringen somav

vid omräkningAvd. Förfarandet3 m. m.

åtgärderTaxeringsorganisation förberedande19 kap. och

gälla i frågaBestämmelsernai kap. skall i tillämpliga delar131 § även
omräkning.om

året taxeringsåret skall regeringen eller denden april före2 § Senast l
regeringen besluta föreskrifter för förbe-myndighet bestämmersom

redelsearbetet.

den december året före taxeringsåret skall regeringen eller3 § Senast 1
myndighet regeringen bestämmer besluta sådana föreskrifterden somsom

i kap.12 7avses

20 kap. Taxering m.m.

tilllämpligaBestämmelsernai och gäller i§ 16 kap. 1-4 §§ 9-23 §§1
omräkning. grundläggande beslut fastighetstaxering idelar vid Som om

bestämmelser beslut omräkning.nämnda anses om
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skattemyndighetens beslut2 § omräkning skall redovisas1 om
skattepliktig enhets taxeringsvärde,
omräknade delvärden,
omräknade värden värderingsenheter ochav
de omräkningstal använts.som

Omräknat värde enskild värderingsenhet i fulla tusentalav en anges
Avrundning såkronor. sker överstigande belopp, inte uppgår tillatt som

fullt fallertusental kronor, bort.

Skattemyndigheten3 § skall den juni30 under taxeringsåretsenast
fastighetsägarenunderrätta om

innehålleti skattemyndighetens beslut omräkning,om
kan begära omprövning beslutet,ägarenatt av

vad skall iakttas den vill begära omprövning ellersom av som av
överklaga skattemyndighetens beslut.

begäraRätt omprövning, enligt kap. för16 10 § gälleratt ägaresom av
fastighet, tillkommer den någon gång under taxeringsåret är ägaresom av
fastigheten.

4 § Om det i taxeringsenhet ingår flera fastigheter eller delaren av
fastigheter skall skattemyndigheten efter ansökan hur delstorange av
taxeringsvärdet och i 5 kap. 8 § nämnda delvärden efter omräkning som
belöper fastigheten eller fastighetsdelen. Ansökan skall hosgöras
skattemyndigheten eller arrendatorn.ägarenav

Överklagande21 kap. beslut omräkningav om

§ Bestämmelsernai1 kap. överklagande17 skattemyndighetsom av
beslut tillämpligaskall i delar gälla i fråga omräkning.även om

Rätt överklaga, enligt 17-18 och 20 kap. gäller föratt ägaresom av
fastighet, tillkommer den någon gång under taxeringsåret är ägaresom av
fastigheten.

2 § Bestämmelsernai 18 kap. överklagande länsrätts och kammar-om av
beslut skall i tillämpliga delar gälla frågarätts i omräkning.även om

begränsningDen i överklaga i 18 kap. skallrätten 2 § 2att som anges
frågai omräkning 20 kap. 4om avse
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fastighetstaxeringslagenjanuari dåi kraft den 1997,träder lDenna lag
första gången vidoch tillämpasupphöra gälla,skall1979:1152 att

ochhyreshusenheter, industrienheteri frågafastighetstaxering år 2000 om
år upphävda lagenfråga övriga enheter 1998. Denspecialenheter och i om

respektivemål 1999 1997fråga ärenden ochgäller dock i avsersomom
fastighetstaxeringar.och särskildatidigare års allmännaoch
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Förslag till fastighetstaxeringsförordning2.2

Härigenom föreskrivs följande

Avd. Bestämmelser taxering fastighetom av

1 kap. Bestämmelser värderingenom

Inledande bestämmelser

§ Beteckningaril denna förordning har innebörd motsvaran-samma som
de beteckningari fastighetstaxeringslagen 1996:00.

2 § Värdeåret för byggnad byggnadens nybyggnadsår.utgörs av
Med nybyggnadsår det år då den övervägande delen byggnadenavses av

eller kunde ha tagits i bruk. tidigasteDet nybyggnadsårtogs som anges
1929.är

Har byggnad varit föremål för påtaglig eller tillbyggnad elleren om-
påtaglig förbättring skall värdeåret jämkas. Beträffande småhus skall
nybyggnadsåret jämkas endast värdeytan ökat med tioänom mer
kvadratmeter.

3 § Med byggrätt den föreligger uppföra byggnadrätt attavses som ny
taxeringsenheten.

Byggrätten i kvadratmeter bruttoarea mark. Bruttoarean mätsanges ovan
enligt Svensk Standard SS 02 10 Med52. mark golvet iattovan avses

högre våning liggernärmast 1,5 omgivandeän markyta.övermetermer

§ Förekommer4 inom olika värdeområden skilda värdenivåer för samma
byggnadstyp eller ägoslag skall värdenivån i förhållande till värdetanges

sådan normenhet i kap.7 5 8 kap. 5 9 kap. och5 9av som anges
eller 10 kap. eller12 fastighetstaxeringslagen19 l996:00 och
uttryckas nivåfaktor.genom en

förHar värderingsenhet flera riktvärdetabellertyp upprättats elleren av
relationstabeller med olika värden for kombinationer klassindel-samma av
ningsdata, skall inte i tredje och fjärdesägs styckena, iannatom
riktvärdeangivelsen eller på vilken tabellsätt skallannat anges som
användas för bestämma riktvärdet.att

värdeområdeFör avseende tomtmark för småhus värdenivån ianges
riktvärdeangivelsen värdet med i riktvärdeangivelsentomtgenom av en
särskilt angivna genomsnittliga egenskaper normaltomt. Har särskilt
värdeområde bildats för förtomtmark vilken värdegrundande indelning i
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ställetiriktvärdeangivelsenivärdenivånskallsaknas genomangestomter
tilltillgångbristandesådanDåtomtmark.kvadratmetervärdeett per

fastighetstaxe-stycketförstai kap. 7 §5föreligger,ortspriser sägssom
småhu-bebyggdaavseendenormaltomterskall värdetringslagen, av

föreskrivstomtvärdetabell,denledningmedbestämmassenheter somav
fastighetstaxeringslagen.kap. 13 §i 7

riktvärdeangivelsenvärdenivån ihyreshusavseendetomtmarkFör anges
föreskrivnafastighetstaxeringslagenandra stycketkap. 9 §det i 8genom

industribyggnadförtomtmarkförochbyggrättkvadratmetervärdet enav
kvadratmetervärdetföreskrivnabestämmelseidet av ensammagenom

riktvärdeangi-värdenivån itäktmarkFöreller byggrätt.tomtmark anges
fastighetstaxeringslagenandra stycketkap. 19 §enligt 9detvelsen genom

fyndighet.brytvärdkubikmetervärdetföreskrivna per

föreskrivenmedskallvärdefaktorstorleken§ När5 angesenav
Standard SS 01Svenskenligtavrundningmatematiskskallnoggrannhet,

särskiltintetillämpas,regel A41 41 annat anges.om

skall detÖverstiger kronor,000000värderingsenhet 5värde6 § av
Överstiger värdesådant000-tal kronor.hela 200nedåt tillavrundas

miljoner kronor.helanedåt tillavrundasdetskallkronor,00000025
fastställts.värdeseriersärskildaför vilkenegendomgällerDetta även

förhållandepåtagligttaxeringsenhet sådant säregetförFöreligger7 § som
redovisasskall dettafastighetstaxeringslagenl996100,kap. 9 §i 6anges

värderingsenheter.fleraellerriktvärdet förjustering enavgenom
värdemedvärderingsenhetförskall,förhållandenförJustering säregna

föroch000-tal kronorhela 200kronor000överstigande 0005 avse
miljonerhela000 kronoröverstigande 000värde 25medvärderingsenhet

kronor.
justeringtredje stycket§femprocentsregelni 6 kap. 9följdtillOm av

skehöjningstycket skalli andramed beloppskeinte kan ovansom anges
beloppsgräns.högretill närmast

Småhusenhet2 kap.

för småhusRiktvärde

förpoängberäkningliggaskallstandardpoängen vartgrund förTilll § en
byggnadsmaterial ochsmåhusetsavseendehuvudområdenoch femett av

sanitet ochkök,energihushållning,exteriör,Huvudområdenautrustning. är
betecknashuvudområdeförtotalainteriör.övrig Den poängen ett
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delsumman för området. De sammanlagda delsummorna för huvudom-
rådena småhusets standardpoäng, inteutgör följer Riks-annatom av
skatteverkets föreskrifter.

2 § Värdefaktorn värdeordning skall indelas i följande två klasser
Klass 1 Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark:

till småhus.
ÖvrigaKlass småhus inom värderingsenheten för tomtmark till

småhusen.

§3 SV-tabell enligt kap.7 § fastighetstaxeringslagen7 1996:0O skall
utvisa förvärden småhus, uppförts femton år före nivååret, vid skildasom
förhållanden beträffande värdefaktorerna storlek och standard och i en
värdenivå vid vilken småhus enligt kap. fastighetstaxeringslagen7 5 §ett

1996:00, normhus, har värde 100 000 kronor.ett av
För normhuset skall det antal värdenivåer bestämmas behövs försom
basvärdenivåerna skall kunna återges med tillräckligatt noggrannhet.

Värdenivåerna erhålls värdenai SV-tabell multipliceras medattgenom en
nivåfaktorer för småhus S-nivåfaktorer. Skillnaden mellan på varandra
följande S-nivåfaktorer får inte tiostörre än Det skallprocent.vara

SV-tabeller.upprättas Dessa skall låga,tre normala och högaavse
värdenivåer.

SÅ-tabell4 § enligt kap.7 § fastighetstaxeringslagen7 1996:0O skall
åldersfaktorer utvisa värderelationerna mellan lika byggnaderstoragenom

vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorernaålder och standard. För
småhus uppförts femton år före nivååret och har normal standardsom som
skall åldersfaktorn 1,00.vara

SÅ-tabellerskallDet det antalupprättas behövs för åldernsmätaattsom
inverkan på värdet. Tabellerna skall betecknas med procenttal. Dettaett
beräknas med utgångspunkt från värdet småhus med ålderettav samma
och standard normhuset. Procenttalet visar den andel häravsom som

värdetutgörs motsvarande småhus, uppförts femtonett år föreav av som
nivååret.

5 § FV-tabell enligt kap.7 § fastighetstaxeringslagen7 1996:0O skall
förhållandenutvisa nedräkningsfaktorn vid skilda beträffande Värdefakto-

fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. För detrerna mest
värdefulla småhuset på självständig fastighet skall nedräkningsfaktornen

1,0.vara
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storlek,värdefaktorernaSÅ- ochutformasskallFV-tabellochSV-,6 §
värdeordningochförhållandenfastighetsrättsligastandard,ålder,

föreskriver.Riksskatteverketklassindelas på sätt som

tomtmarkförRiktvärde

klasserföljandeiindelasskallavloppochVärdefaktorn§ sex7 vatten
VA-klasser

WC-avloppkommunaltochåretKommunalt vatten om
WC-avloppenskiltochåretKommunalt vatten om

WC-avloppenskiltochåretEnskilt vatten om
WC-avlopp.åretenskiltellerKommunalt vatten om.

året sommar-delendastunderenskilt5.K0mmunalt eller vatten aven
vatten.

tillfortsharkombinationi änavloppochellerVatten somannan
1-4.klasserna

WC-avlopp.och inteInte vatten
drickbarttillgång tillharvärderingsenheten vatten.Med attvatten avses

WC-avloppkommunalt attochellerkommunaltMed avsesvatten
avloppsanläggning.ochellerkommunaltillansluten vatten-fastigheten är
avloppsanläggningochsådananläggningkommunal vatten-Med avses

och avloppsan-allmänna1970:244lagen vatten-omfattas omavsom
läggningar.

värderingsen-WC-avloppenskiltocheller attenskiltMed vatten avses
avloppsanläggning.ochellerenskildtillanslutenheten vatten-är

föranläggningkommunalanläggning änenskildMed avses annan
elleromfattaanläggning kanEnskildWC-avlopp.ochVattenförsörjning en

fastigheter.flera

tillföljandeendastfårnormaltomtenförRiktvärdeangivelsen§8 avse
värden:anpassadebasvärdenivå

50,30, 40,10, 15, 20,kronor:000överstiger 500intevärdetOm
300, 350,275,225, 250,200,160, 180,120, 140,100,80, 90,60, 70,

kronor.och 500450400, tusen
kronor.000-talhela 50kronorzvärde i000överstiger 500värdetOm

1996:00fastighetstaxeringslageni kap. 11 §för deskall 79 § Det
förhållanden,fastighetsrättsligaoch avlopp,värdefaktorernavattenangivna

antal klasser:följandefinnasbelägenhetspeciellochbebyggelsetyp av

VA-klasserklasserSexavloppochVatten
FR-klasserklasserförhållanden TreFastighetsrättsliga
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bebyggelse klasser bebyggelseklasserTyp Treav
belägenhet klasser belägenhetsklasserSpeciell Tre

belägenhetsklassernaskalloch belägenhetsfaktorinomFör var en av en
intervallet i riktvärdeangivelsen,vilken utvisar värderelatio-0,1-9,9 anges

mellan Belägenhetsfaktorn för normaltomtenklasserna. skallnerna vara
1,0.

Tomtvärdetabellen enligt kap. fastighetstaxeringslagen10 § 7 13 §
skall utformas och basvärdenivåerna för småhusenhet1996:00 meden

normhus och klassindelas Riksskatteverketsättnormtomt som
föreskriver.

får§ Riktvärdeangivelsen kvadratmeter tomtmark endastll per avse
följande i basvärdenivå anpassade värden:

värdet inte överstiger kronor kvadratmeter ellerOm 12 tomtmarkper
byggrätt lO och 12 kronor.

värdet i kronor kvadratmeter tomtmark eller byggrättOm per
överstiger
12 inte krononvärde i hela 5-tal kronor,40men
40 inte 100 kronorwärde i hela IO-tal kronor,men

kronorzvärde100 inte 200 ihela 20-tal kronor,men
200 inte kronorzvärde i hela300 25-tal kronor,men
300 inte 000 kronorzvärde i hela 50-tal kronor,lmen

krononvärde000 inte 2 0.00 i hela 100-tal kronor och1 men
000 kronorzvärde i hela 200-tal kronor.2

3 kap. Hyreshusenhet

Riktvärde för hyreshus

§ normbostaden och för1 För normlokalen kontor, butik eller lager skall
det antal värdenivåer behövs för basvärdenivåernabestämmas attsom
skall kunna återges med tillräcklig noggrannhet.

Värdenivåerna värdet kvadratmeter uthyrbar bruksarea.anges som per
får endast till basvärdenivåDe anpassade värden enligt vad sägsavse som

i 2 kap. 11 § tomtmark.om
SÅ-tabell enligt 8 kap. fastighetstaxeringslagen1996:00 skall7 §

faktorer utvisa värderelationerna kvadratmeter mellangenom per
värderingsenheter vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna
ålder, standard och storlek. normbostaden respektiveFör normlokalerna
skall faktorn 1,0.vara
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SÅ-tabell ålder, ochvärdefaktorerna standardskall utformas och2 §
föreskriver.Riksskatteverketklassindelaslägenhetstyp sätt som

för tomtmark för hyreshusRiktvärde

byggrätt eller kvadratmeterRiktvärdeangivelsen kvadratmeter§3 perper
anpassade värdeni basvärdenivåtomtmark får endast sätt somavse

i kap.2 llanges

Industrienhet4 kap.

Avkastningsmetoden

fastighetstaxeringslagen skallIK-tabell enligt kap. § 1996:00§ 9 71
byggnader tillhörande olika åldersklasserutvisa värderelationerna mellan

relativaTabellen skall för varje åldersklassmed hyra.samma angemen
byggnader med värdeår skall faktornkapitaliseringsfaktorer. För 1992--99

skall utvisa relativa hyrorIH-tabell enligt lagrumsamma pervara
beträffande värdefaktorerna ålder,vid skilda förhållandenkvadratmeter

produktionslokaler normallokaltyp. nybyggda medstandard och För
skall den relativa hyranstandard 100.vara

värdenivåerindustribyggnader skall det antal bestämmas2 § För som
basvärdenivåerna kunna återges med tillräckligbehövs för skallatt

noggrannhet. Värdenivåerna erhålls värdena beräknats medattgenom som
ledning storlek, relativ hyra kvadratmeter och tillämplig kapitalise-perav

multipliceras I-nivåfaktorer. I-nivåfaktorn bestäms lika förringsfaktor med
värdeområde. Skillnaden mellan tvåalla Iokaltyper inom varandraett

följande I-nivåfaktorer får inte tiostörre än procent.vara

värdefaktorernaoch IK-tabell skall utformas och ålder, lokaltyp3 § IH-
och standard klassindelas på Riksskatteverket föreskriver.sätt som

Produktionskostnadsmetoden

industribyggnader värderade enligt produktionskostnadsmetoden,4 § För
bestäms värdenivån indelningen i ortstyp.genom

§ IN-tabell enligt kap. fastighetstaxeringslagen skall5 9 ll § 1996:00
utvisa nedräkningsfaktorn för skilda förhållanden beträffande värdefakto-
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Beträffandebyggnadskategori och Värdefaktornålder, ortstyp.rerna
hänförasskall klasser finnas. Till klass skallbyggnadskategori 1tre

understiger år, till klassekonomiska livslängd 20 2byggnader vars
år och till klassekonomisk livslängd 20-30 3byggnader med en av

ekonomisk livslängd år. Värdefaktornmed 30byggnader över ortstypen
hänförasVarje eller församling skalli fyra klasser. kommunskall indelas

till sådan klass.en

byggnadskategoriutformas och värdefaktorerna ålder,lN-tabell skall6 §
Riksskatteverket föreskriver.övrigt klassindelas påoch i sättortstyp som

omräkningsfaktor enligt fastighetstaxerings-för 9 kap. ll §§ Tabell7
industri elproduktionsenhet IO-tabell skallförlagen l 996100 änannan

klassindelas på Riksskatteverketutformas och Värdefaktorn ålder sätt som
föreskriver.

Riktvärde för tomtmark

enligt vad i kap. 3Riktvärde för tomtmark bestäms 38 § sägssom

Vattenfallsenheter

totalavattenfallsenheter skall riktvärdeangivelsen det9 § För avse
nivååretkilowatt taxeringseffekt för underbasvärdet i kronor ettper

kraftverk med därtill hörande andelar i regleringsanläggningarfärdigställt
kraftverket byggnader och anläggningaroch i anslutning till belägna

varierardrift underhåll. Riktvärdeangivelsen medavsedda för dess och
kilowattåteranskaffningskostnad i kronorkraftverkets godhet per

taxeringseffekt.

stycket deneffekt inte i andral0 Med utbyggd§ annat angesavses om
maximala bruttoeffekt, kan utvinnas ivid generatorspänning som

skadligkontinuerlig drift under minst timmarkraftverket vid 15 utan att
i kilowatt.överbelastning uppstår. utbyggda effektenDen anges

bruttoeffekten under månadernaden maximala inte helt kanOm tas ut
korttidsreglering eller till följdnovember-mars till följd begränsadav av

fallhöjd ingår ifallhöjden reducerad på grund kraftverketsäratt att ettav
maximala bruttoeffekten i skälig månårsregleringsmagasin, jämkas den

utbyggda effekten.nedåt vid bestämmandet denav
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fastig-taxeringseffekt enligt kap. 25 §bestämmande 9Vidll § av
reglerings-faktorerna för utnyttjskallhetstaxeringslagen1996:00

följandebelägenhet bestämmasmöjlighet och sätt.
ledningutnyttjandetid fu skall bestämmas medförFaktorn av

effekti kilowattimmar, och utbyggdnormalärsproduktion uttrycktWn,
enligt följande formeli kilowatt,uttrycktPu,

W
n

0,000l0,124 + x

kraftverket tillgängliga produk-normalårsproduktion den vidMed avses
år.tionen i medeltal per

ledningregleringsmöjlighet fr skall bestämmas medFaktorn för av
nyttiga årsregleringsmagasinsamtliga belägnabruttovolym uppströmsav

medelvattenföring vid kraftverkkubikmeter, och qm,uttryckt iV,
formel.sekund enligt följandeuttryckt i kubikmeter per

V
1,40 0,21 l,75x --

00031500qm x

effekt kilowatt skallkraftverk med utbyggd högst l 500För aven
faktorn dock bestämmas till 0,757.

bestämmas tillFaktorn for belägenhet skall
kraftverk belägna söder Ljusnans flodområde,1,0 för om

inom Ljusnans flodområde eller däromför kraftverk belägna0,9 norr
Skellefteälvens ñodområde ochtillupp

ñodområde därom.för kraftverk inom Skellefteälvens eller0,8 norr

Taxeringseffekt, kilowatt, avrundas tillinte överstiger 00012 § lsom
hela kilowatt.

Taxeringseffekt, överstiger kilowatt, får bestämmas endast0001som
till taxeringseffekten överstigernär

kilowatt inte kilowatt: värde i hela 10-tal kilowatt,1 000 10 000men
kilowatt inte 100 kilowatt: värde i hela 100-tal10 000 000men

kilowatt,
kilowatt inte kilowatt: i 000-tal100 000 000 000 värde helal lmen

kilowatt,
000 kilowatt och däröver: värde i hela 000-tal kilowatt.l 000 10

Taxeringseffekt, beräknas för taxeringsenhet elproduk-änsom annan
tionsenhet, skall avrundas till tiondels kilowatt.
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Kraftverkets återanskaffningskostnad niväåretsi kostnadsläge skall13 §
första hand bestämmas ledning vid föregående årsi med den närmastav

allmänna fastighetstaxering bestämda återanskaffningskostnaden och de
därefter nedlagts för kraftverketkostnader förbättra och tillhöran-attsom

de anläggningar. Endast den vid angivna taxering bestämdasenastom
återanskaffningskostnaden visas felaktig, bestäms återanskaffnings-vara
kostnaden för nivâäret utifrån omräkning verkligade kostnadernaen av
före år eller direkt uppskattning kostnaderna för1988 genom en av

kraftverk.byggande ett nyttav
äteranskaffningskostnadenskall RiksskatteverketFör bestämma lägstaett

och högsta belopp. skall användas för kraftverkDet medett senare en
utbyggd effekt högst kilowatt.l 500av

VO-tabell enligt 9 kap. 29 § tredje stycket fastighetstaxeringslagen
för omräkningsfaktorer1996:00 avseende Vattenkraftverk med tillhöran-

de anläggningar skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt
Riksskatteverket föreskriver.som

Riktvärdet för mark markanläggningar14 § och ingår iM, som en
taxeringsenhet med utbyggt Vattenkraftverk och tillhörande andelar iett
utbyggda regleringsanläggningar, bestäms enligt följande formel där E är
kraftverkets taxeringseffekt, dess återanskaffningskostnadiK kronor per
kilowatt taxeringseffekt och b Riksskatteverket rekommenderadesamt a av
konstanter.

MExa-bxKkr.

Riktvärdet för byggnader B, ingår i taxeringsenhet med ettsom en
utbyggt Vattenkraftverk och tillhörande andelar i utbyggda reglerings-
anläggningar, bestäms enligt följande formel, där kraftverketsE är
taxeringseffekt, dess återanskaffningskostnadK i kronor kilowattper
taxeringseffekt, N nedräkningsfaktor, bestäms med hänsyn tillen som
kraftverkets värdeår, benämnt och Riksskatteverket rekommen-c, en av
derad konstant.

B0,75xExKxNkr,där
N1-92-åxc

Riksskatteverket skall rekommendera lägsta och högsta värdeett ett som
nedräkningsfaktorn får bestämmas till.

15 § Om kraftverk, saknar strömfallsfastighet, belägen i fleraärett som
kommuner och därför enligt kap. fastighetstaxeringslagen1996:004 3 §
skall uppdelas i flera taxeringsenheter, skall basvärdet först bestämmas
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taxeringsenhet. Därefter fördelas deendavaritegendomen enomsom
egendomentaxeringsenheter, varimellan debestämda värdenasålunda

tredje styckena.i andra ochvaduppdelats, enligt som anges
fallhöjd,efter dentaxeringsenheternafördelas mellanMarkvärdet som

fastighetereller sådanaingående fastighetertaxeringsenhetentillhör i som
med olikaflera strömfalleller liknande. Omservituttillhar rätt genom

fördelningen med ledningkraftverk, skersammanförts tillvattenföring ett
normalårsvattenföring.fallhöjd ochav

ledningtaxeringsenheterna medfördelas mellanByggnadsvärdet av
belägenhet.byggnadernas

vindkraftverkochVärmekraftverk

riktvärdeangivelsenvindkraftverk skallvärmekraftverk och16 § För avse
for nivååretinstallerad effekt underkronorkWbasvärdet idet totala en

förvärmekraftverk ocholikafärdigställd anläggning. För typer av
riktvärdeangivelser lämnas.skildavindkraftverk skall

fastighetstaxeringslagentredje stycketenligt kap. 33 §EN-tabell 917 §
för förhållandennedräkningsfaktorn skildautvisaskalll996:00

Värdefaktornoch byggnadskategori.värdefaktorerna ålderbeträffande
övrigaklassindelas i kärnkraftverk,skall därvidbyggnadskategori

utformas ochvindkraftverk. EN-tabell skall i övrigtvärmekraftverk och
Riksskatteverket föreskriver.klassindelasVärdefaktorn ålder sätt som

Täktmark

fyndighet ifast mått brytvärd 9kubikmeter18 § Värdet som avsesper
intefår, detfastighetstaxeringslagenl996:00kap. andra stycket19 § om

i hela 50-talendast till värdeöverstiger kronor, bestämmas5 ören.
skallöverstiger kronor inte kronor,värdet kubikmeter 15Om 5 menper

värden:följande i helt antal kronor angivnatill någotdet bestämmas av
och9,10,12 15.

inteöverstiger kronor 40 kronor,värdet kubikmeter 15Om menper
i hela S-tal kronor.skall det bestämmas till värde

Överstiger tillkubikmeter, skall det bestämmasvärdet 40 kronor per
värde i hela IO-tal kronor.

brytningsfaktorn till detäktmark skall bestämmasVid värdering19 § av
brytningsfaktorn vidi följande tabell. Tabellenbelopp angersom anges

och brytningstid.varierande väntetid
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beräknadfrån taxeringsåretsBrytnings- Brytning Väntetid,
ingång i helatid, år pågår år

6-10l 2-3 4-5 l0

0.90 0.85 0.75 0.65 0.45l 0.95
0.90 0.85 0.80 0.75 0.60 0.452 3

0.85 0.80 0.70 0.60 0.404- 5 0.85
0.80 0.75 0.70 0.65 0.55 0.406- 10
0.70 0.65 0.60 0.55 0.45 0.3010

omfattar från ingången år, dåVärdefaktorn väntetid tiden detav
påbörjas.taxeringen skall ske, till dess brytningen

årbrytning pågår, räknas brytningstiden från ingången det dåOm av
och till den tidpunkt då brytningentaxeringen skall ske väntas vara

brytning, räknas brytningstiden frånavslutad. Pågår inte någon väntetidens
slut.

Föreligger täkttillstånd, räknas brytningstiden dock längst till det antal
år återstår innan täkttillståndet löper Saknas täkttillstånd, fårut.som

år.brytningstiden bestämmas till högst tio

Lantbruksenhet5 kap.

ekonomibyggnadRiktvärde för

§§-l-3

Åkermark och betesmark

relativa värdena i J-tabell enligt kap. fastighetstaxe-4 § De 10 16 §
ringslagen 1996:OO skall värdenivå vid vilken hektarbestämmas i etten
åkermark enligt 10 kap. § fastighetstaxeringslagen har värde12 1ett av

Storleksfaktorn i000 kronor. JS-tabell enligt kap. fastighetstaxe-10 16 §
ringslagen dåskall värderingsenhetens areal hektar eller1,0, 10ärvara
mer.

åker-5 § För och betesmark skall det antal värdenivåer bestämmas som
behövs för basvärdenivåerna skall kunna återges med tillräckligatt
noggrannhet. Värdenivåerna erhålls relativvärdenai J-tabellattgenom en
multipliceras med J-nivåfaktorer. Skillnaden mellan två på varandra
följande J-nivåfaktorer får inte 10större än procent.vara
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föreskriver hur J-tabell och JS-tabell skall utformasRiksskatteverket6 §
värdenivåer dessa skall användas.och vid vilka

Skogsmark med växande skog

7-11§§

Skogsimpediment

fastighetstaxeringslagenSKI-tabell enligt kap. 28 § l996:0O12 § 10
skogsimpediment i olika delarskall värdet ikronor hektarper av avange

Riksskatteverket föreskriver.landet enligt vad

Förfarandet vid allmän och särskildAvd. 2 m. m.
fastighetstaxering

Fastighetsdeklaration6 kap. m.m.

Skattemyndigheten skall på lämpligt informera föreståendel § sätt om en
fastighetstaxering.

Handlingar har tillhandahållits myndighet enligt kap.2 § 14som av en
fastighetstaxeringslagen1996:00 och i kap. tredje13 § 3 16 §som avses

stycket taxeringslagen får granskas endast tjänsteman1990:324 av som
Skattemyndigheten bestämmer.

förDeklarationsblanketter och blanketter övriga uppgifter, till vilka3 §
formulär fastställts, kostnadsfritt tillhandahållasskall hos skattemyndighet.
Skattemyndigheten får försörja blanketter också tillhandahålls andraatt av
statliga kommunala påeller eller lämpligt sätt.annatorgan

Deklarationer fastighetstaxeringslagen4 § och övriga i 14 kap. 16 §
avsedda handlingar skall förvaras på sådantl996:00 obehörigasätt att

inte kan och såvitt möjligt hållaskomma dem skilda från andra
handlingar.

Fastighetsdeklarationer, förslag till fastighetstaxering5 § och andra
handlingar enligt bestämmelsernai fastighetstaxeringslagen1996 :00som

för fastighetstaxeringhar lämnats till ledning eller eller förupprättats
granskning omhändertagits myndighet vid taxeringskontroll skallav en
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eller vid särskildtaxeringsårets utgång,förflutit eftertio årsedanförstöras
från denhandlingarmotsvarandesamtidigt medfastighetstaxering,

särskilda fastig-föregått denfastighetstaxeringallmänna närmastsom
skall bevarashandlingarnaförordnatregeringenintehetstaxeringen, attom

fastighetstaxe-beslutangåendeskall gällaframtiden.för Detsamma om
ring.

och därtillpåpekandenfastighetsdeklaration,har6 § Den ta emotattsom
mottagits tillharofördröjligen sända vadskallhandlingarhörande som

Skattemyndigheten.

åtgärderFörberedandekap.7

fastighetstaxeringAllmän

försälj-förteckningar vissaframställaskallSkattemyndigheten över§l
lagfartsuppgifter.länetinomharfastigheter ägtningar rumsomav

fortlöpandemark skallobebyggdförsäljningarLagfartsuppgifter över av
lantmäterimyndigheterna.Lagfartsuppgifterstatliga överdeöverlämnas till

överlämnas till de tjänstemänfortlöpandeskallförsäljningarandra som
enligt kap. 3-skattemyndighet 15biträdaLantmäteriverket har attutsett

fastighetstaxeringslagen1996:00.4

medefter samrådRiksskatteverketskall påLänsstyrelsen§ sätt2 som
skattemyndighet uppgiftföreskriver lämnajordbruksverkStatens om

för fastighetstaxe-betydelselänsstyrelsensådana beslut ärsom avav
ringen.

föreskriver lämnaRiksskatteverketpåLantmäteriverket skall§ sätt3 som
kap. 3-4företas enligt 15skallundersökningbiträde vid som

fastighetstaxeringslagen 1996:00.

taxeringsåretlämnaåret föredenRiksskatteverket skall 15§4 senast mars
andra byggnadstyperförriktvärden änrekommendationerpreliminära om

ägoslagför andraindustriavkastningsvärderadhyreshus ochsmåhus, samt
förSkattemyndighetentillställasskall omedelbartFörslagentomtmark.än

fastighetstaxeringslagenandra stycketkap. §provvärdering enligt 15 3
1996:00.

taxeringsåret lämnamaj året föreskall denRiksskatteverket 155 § senast
rekommendationerrekommendationer ochorganisatoriskatillförslag om
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grunderna för taxeringen och värdesättningen. Förslagen skall omedelbart
tillställas skattemyndigheterna.

Skattemyndigheten skall den juni året före1 taxeringsåretsenast avge
yttrande de förslag till rekommendationer Riksskatteverketöver som
lämnat.

§ Riksskatteverket skall den september året före6 1 taxeringsåretsenast
fastställa tilloch skattemyndigheterna överlämna rekommendationer om
riktvärden, i och rekommendationeri4 de frågor,som anges som avses
i 5

Skattemyndigheten skall den september året före7 § l taxeringsåretsenast
fastställa rekommendationer riktvärden för småhus, hyreshus,om

industriavkastningsvärderad och tomtmark.
Skattemyndigheten skall vidare dag fastställa de ytterliga-senast samma

rekommendationer för fastighetstaxeringen inom länet behövs.re som
Skattemyndighetens rekommendationer skall ofördröjligen tillställas
Riksskatteverket.

Särskildfastighetstaxering

Lantmäteriverket8 § skall i den utsträckning Riksskatteverketi samråd
med Lantmäteriverket bestämmer lämna nödvändigt biträde under
förberedelsearbetet med särskild fastighetstaxering.

9 Riksskatteverket skall§ den 10 januari under taxeringsåretsenast
fastställa och till skattemyndigheternaöverlämna de ytterligare rekommen-
dationer riktvärden för andra byggnadstyper småhus, hyreshus ochänom
avkastningsvärderad industri för andra ägoslag tomtmarkänsamt som
behövs för årets förutomtaxering dem har beslutats för den närmastsom
föregående fastighetstaxeringenallmänna föreller därefter följande
särskilda fastighetstaxeringar.

frågaDetsamma skall gälla i organisatoriska rekommendationer ochom
rekommendationer grunderna for taxeringen och värdesättningen.om

lO § Skattemyndigheten skall den januari10 under taxeringsåretsenast
fastställa de ytterligare rekommendationer riktvärden för småhus,om
hyreshus, avkastningsvärderad industri och tomtmark behövs för åretssom
taxering förutom dem har beslutats för den föregåendenärmastsom
allmänna fastighetstaxeringen eller för därefter följande särskilda
fastighetstaxeringar.
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Taxering8 kap. m. m.

i 16underrättelseförskallSkattemyndigheten§l att som avsessvara
vidtill dels densänds1996:O0fastighetstaxeringslagenkap. 7 § som

delsfastighet beslutetdenhar varitingångtaxeringsårets ägare avser,av
fastigheten.registreradblivitdärefter har ägareden avsomsom

upplysninginnehållaskallfastighetensUnderrättelse till ägare§2 om
förmögenhets-ochändra inkomst-skyldighetskattemyndighetens att

taxeringslagenl990:324andra stycket§enligt kap. l3 samttaxeringen 4
fastighetstaxeringar.årsskyldighetmyndighetens omprövaatt senareom

skattemyndighet,fortlöpande lämnaskallSkattemyndigheten§3 annan
förmögen-ochtill statlig inkomst-fastighethar ägareatt taxera avsom

fastigheten enligtåsatts lltaxeringuppgiftskriftlighetsskatt, somom ny
1996:00.fastighetstaxeringslagenkap. 2-5

Förvaltningsdomstolarnas verksamhet9 kap.

varigenomavskrifter beslut,skall sändaFörvaltningsdomstoll § av
klaganden, dentill, förutomtillkommit eller ändratsharfastighetstaxering

län där fastighetenSkattemyndigheten i detoch tillfastighetenägersom
belägen.är

angåendeskall underrättelse lämnasavskrifter beslutsändandeVid avav
årsförmögenhetstaxeringochinkomst-omprövning samt senareav

fastighetstaxeringar.

Riks-föreskrifterskall enligt deförvaltningsdomstolAllmän2 § som
i målsina beslutverketuppgifter tillmeddelar lämnaskatteverket om

fastighetstaxeringslagen 1996:00.enligt

Särskilda föreskrifter10 kap.

verkställighetsföreskrifterytterligareskall meddela deRiksskatteverket§1
1996:00.fastighetstaxeringslagenibestämmelsernabehövs tillsom

hyreshus ochsmåhus,värdeområden förindelning iFöreskrifter om
skall dockinom läntomtmarkavkastningsvärderad industri ettsamt

Skattemyndigheten.meddelas av
fastighetstaxeringsla-kap. §bemyndigar med stöd 215Regeringen av

ingå iskallantal ledamöterbesluta detRiksskatteverket att somomgen
referensgrupp.en
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Riksskatteverket fastställa2 § skall formulär till de blanketter och andra
handlingar behövs för fastighetstaxeringen.som

3 § Förekommer anledning till misstanke brott enligt kap.14 44 §om
fastighetstaxeringslagen1996:OO, skall Skattemyndigheten anmälangöra
därom till åklagaren.

vill begära4 § Den omprövning eller överklaga skattemyndighetssom av
eller länsrätts beslut berättigad till kostnadsfritt fåär utdragatt av
protokoll eller expedition bör utfärdas till följd skattemyn-annan som av
dighetens eller länsrättens beslut.

Avgift5 § Skattemyndigheten efter särskild begäran lämnarnärtas ut ut
bevis taxering avseende taxeringsenhet. För avgiftens storlekom m. m.
gäller i tillämpliga delar bestämmelsernai 20-24 avgiftsförordningen
1992:191, varvid avgift enligt avgiftsklass för varje årA ochtas ut
taxeringsenhet med handlingen.som avses

Skattemyndigheten6 § skall till Statistiska centralbyrån den 31senast
oktober under taxeringsåret sända de uppgifter behövs försom samman-
ställning utfallet fastighetstaxeringen.av av

§ Statistiska7 centralbyrån skall preliminära sammanställningarupprätta
utfallet den fastighetstaxeringen och överlämna sammanställningarnaav av

till chefen för Finansdepartementet, till Riksskatteverket och till Riks-
revisionsverket den december31 under taxeringsåret.senast

Statistiska centralbyrån skall och publicera redogörelserupprätta över
utfallet fastighetstaxeringen.av

8 § Skattemyndigheten för med hjälp automatisk databehandlingav
register fastigheterna i länet.över

Avd. Förfarandet vid omräkningm. m.

11 kap. åtgärderFörberedande

1 § Lantmäteriverket skall Riksskatteverket föreskriversätt lämnasom
biträde med fram underlaget till föreskrifter enligt kap.att ta 12 7 §
fastighetstaxeringslagen 1996:OO.

2 § Skattemyndigheten skall på lämpligt informera fastställdasätt om
omräkningstal.
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12 kap. Taxering m. m.

Bestämmelsernal § i kap.8 skall i tillämpliga delar gälla vidäven
omräkning. Med underrättelse i nämnda bestämmelser därvidavses
underrättelse enligt 20 kap. fastighetstaxeringslagen1996:0O.3 §

13 kap. Förvaltningsdomstolarnas verksamhet

l § Bestämmelserna 9 kap. skall i tillämpliga delar gälla vidäven
omräkning.

14 kap. Särskilda föreskrifter

1 § Bestämmelsernai kap.10 och5 8 §§ skall i tillämpliga delar
gälla vid omräkning.även

2 § Skattemyndigheten skall till Statistiska centralbyrån den 31senast
oktober under taxeringsåret sända de uppgifter behövs för preliminärsom
sammanställning utfallet omräkningen.av av

3 § Statistiska centralbyrån skall preliminäraupprätta sammanställningar
utfallet omräkningen och överlämna sammanställningarnatill chefenav av

för Finansdepartementet, till Riksskatteverket och till Riksrevisionsverket
den 31 december under taxeringsåret.senast

Statistiska centralbyrån skall och publiceraupprätta redogörelser över
utfallet omräkningen.av

4 § Bestämmelsernai 6 kap. § skall i5 tillämpliga delar gälla vidäven
omräkning.

Denna förordning träder i kraft den januari1 1997, då fastighetstaxe-
ringsförordningen 1993 199 skall upphöra gälla, och tillämpas förstaatt
gången vid fastighetstaxering år i fråga2000 hyreshusenheter,om
industrienheter och specialenheter och i fråga övriga enheter år 1998.om
Den upphävda förordningen gäller dock i fråga ärenden och målom som

1999 respektive 1997 och tidigare års allmänna och särskilda fastig-avser
hetstaxeringar.
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Register2.3

fastig-i gamlabestämmelservilkasammanställningföljandel anges
fastighetstaxeringsförordningen GFTFochGFTLhetstaxeringslagen

fastig-förslag tilli vårtbestämmelsernadenärmast motsvarar nyasom
ochfastighetstaxeringsförordning NFTF,ochNFTLhetstaxeringslag

omvänt.
grunddelvisendastbestämmelserna överensstämmer attfalldel av

angivet.särskiltdetta inteutgåtteller äldreinnehåll tillförts ärnytt
saknas.motsvarighetStreckmarkering innebär att

GFTLBestämmelse iNFTLiBestämmelse

Avd. 1
kap. 1-61kap. 1-6 §§l
kap. 7-8lkap. §1 7
kap.1 7-8kap. 8 §1
kap. 9 §1kap. 9 §1
kap.2 1-4§§kap. 1-42
kap. 1-433 kap. 1-4
kap. l-104kap. l-l04
kap. 1-6 §§5kap. 1-65

första stycketkap. 7 §5
kap. 8 §stycket 5andrakap. §5 7
kap. 7 §5kap. §85
kap. 8 §5§kap. 95
kap. §6 l6 kap. §l

§6 kap. 12kap. §6 2
kap.6 l1 §6 kap. 3 §
kap. 1-376 kap. 4-6 §§
kap. GFTF1 2 §6 kap. 7 §

7 kap. 4-11kap. 8-156
kap.kap. RSFS 1987:24 17 126 kap. 16 §

sista stycket§1
kap. 14-1676 kap. 17-19
kap.6 2 §kap. §7 1
kap.6 5 §kap. 2 §7
kap. §6 77 kap. 3 §
kap.8 1-2kap.7 4-5
kap. RSFS 1987:248 3kap. §7 6
kap. och3 12-13 15

första stycket GFTFkap. 6 §1kap. §7 7
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kap.7 8 § kap. 61 § GFTFa
kap.7 9-11 §§ kap.12 1-3 §§, RSFS 1987:24

kap.3 3 §
kap.7 12§ kap.1 35 § första stycket GFTFa
kap.7 13§ kap. b första1 35 § stycket GFTF
kap.7 14§ kap. b1 35 § andra stycket GFTF

7 kap. 15§ kap.1 35 § GFTFc
kap.7 16§ kap. d första1 35 § stycket GFTF
kap.7 17§ 1 kap. 35 § GFTFe

7 kap. 18§ 1 kap. 7 § GFTF
8 kap. 1-2 §§ kap.6 2-3
8 kap. 3§ kap.6 7 §

kap.8 4-6 kap.9 1-3
kap.8 7§ kap. första1 8 § stycket GFTF
kap.8 8§ kap.1 9 § GFTF

8 kap. 9-10 §§ kap.12 1-2
8 kap. 11§ kap.12 4 §
8 kap. 12§ kap.12 kap.1 1 36 § GFTF

kap.9 1-2 11 kap. 1-2
kap.9 3-4 kap.6 2-3

9 kap. 5§ 11 kap. 3 §
kap.9 6§ 11 kap. 4 RSFS

1987:24 kap.2 14 §
kap.9 7§ kap.1 13 första§ stycket GFTF

9 kap. 8§ kap.1 14 § GFTF
kap.9 9-10 kap.11 7-8
kap.9 11§ kap.1 första15 § och fjärde

styckena GFTF
kap.9 12§ kap.1 16 § GFTF
kap.9 13 § 6 kap. 7 §

9 kap. 14-15 12 kap. 1-2
kap.9 16 § kap.12 5 §

9 kap. 17 § 1 kap. 36 § andra stycket GFTF
9 kap. 18§ 6 kap. 9 §

kap.9 19-20 kap.12 8-9
9 kap. 21 § kap.1 39 § GFTF

kap. 19 22§ kap.15 §
kap.9 23 § kap.1 26 § GFTF
kap.9 24-32 §§ kap.15 2-10 §§

9 kap. 33 § kap.15 11 kap.1 35 §
första punkten GFTF

10 kap. 1-2 6 kap. 4-5
kap.10 3 § kap.6 7 §
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kap.l0 §6§kap.410
kap 1-310kap.5-7 §§10

GFTF10-12kap.18-10 §§kap.10
kap 1-513kap.1l-1510

stycketförsta§kap. 17116 §kap.10
meningen GFTFförsta

GFTFkap. 18 §1§kap. 1710
kap 1-314kap.18-2010

CHTTFkap 19-231§§kap.21-2510
14-kap.4-5§§kap.26-2710

första stycketkap. 24 §128 §kap.10
GFTFmeningenförsta

§ GFTFkap. 251kap. 29 §10
kap 1-9161-9 §§kap11

kap.1 §§,16 Akap.91§kap 112
kap 2-716 Akap.2-712

Avd.2
kap 1-617kap.1-6 §§13

1-9 §§kap18kap.1-914
§kap 91810 §kap14 a

kap.10-1118kap 11-1214
13-16kap18kap.13-16 §§14
22-4018 kapkap 17-3514

kap.1-326kap.36-3814
kap.4 §§,26kap.4218§kap.3914
styckenaandraförsta och

kap.§§,26kap.43-4618kap.40-4314
tredje stycket4 §

§kap.4118§kap.4414
1-319 kapkap 1-315
5-8kap19kap.4-7 §§15

§§,28 kap.kap.1-320kap 1-4 §§16 a
kap.1 §§,351

kap 3 §§§,28kap.4-5205-6 §§16 kap
§§,28 kap.420 kap.5kap.7 §16 a

§kap.1kap.6 §,2820§16 kap.8
kap.1 §§,35kap.1kap.7 §,2820kap.9 §16

§,32 kap 1 §24 kap.1kap.1O §16
kap.1§§,288-2020 kapkap.11-2316

§kap. 135



SOU 1995:148 93

21 kap. 1 24 kap. kap.1 29
kap.32 §1 1

21 kap. 2-10
22 kap. §§, kap.1-6 30 1 §

kap.33 1 §
34 kap. 1-2 §§
35 kap. 1-4 §§
36 kap. kap.l 38 §1
37 kap. 1 §

Bestämmelse GFTLi Bestämmelse i NFTL

Avd. 1
kap.1 1-6 kap.1 1-6
kap.1 7-8 §§ kap.1 7-8

1 kap. 7-8 §§ kap.1 8 §
kap.1 9 § kap.1 9 § och 12 kap. 1§
kap.2 1-4 2 kap. 1-4
kap.3 1-4 §§ kap.3 1-4
kap.4 1-10 §§ kap.4 1-10 §§
kap.5 1-6 §§ kap.5 1-6
kap.5 § andra stycket kap.7 5 8 §
kap.5 kap.5 och7 9

6 kap. kap.6 1 §
kap.6 kap.7 1 8 kap. 1 9 kap. 3 §

6 kap. 8 kap. och1 § 9 kap. §4
kap.6 kap.10 §1
kap.6 kap. kap.7 2 10 §2

6 kap. kap. 3 kap.7 8 3 9 kap.
kap.3 10 3 §

kap.6 9 § 9 kap. 18 §
kap.6 10 § 10 kap. 4 §

6 kap. 11 § 6 kap. 3 §
6 kap. 12 § kap.6 2 §
6 kap. 13 §

kap.7 1-12 6 kap. 4-6, 8-16 §§
kap.7 13 §
kap.7 14-16 §§ 6 kap. 17-19

8 kap. 1-3 kap.7 4-6
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4-6kap.8kap. 1-39
kap. 5-710kap. 1-310

kap. 1-291-2 §§kap.11
kap. 5-69kap. 3-411

9-10kap.97-8kap.11
§§,kap. och 128 9kap. 97kap. 1 §12

kap. 14 §9
kap. 15 §10 98 kap.kap. 107kap.12

kap. 11 §7kap.12
kap. §8 11kap.12

16 §9 kap.kap.12
19-20kap.9kap.12

kap. 11-1510kap.13 l
18-20 §§kap.10kap.14 I
26-27kap.1014 kap. I

kap. 22 §9kap.15
24-33 §§kap.9kap.15

kap. 1-911kap.16
kap. §12 1kap.16 1A
kap. 2-712kap. 2-16 A

2Avd.
1-6kap.131-6kap.17

kap. 1-8 §§14kap. l-8 §§18
kap. 9 §14ochförstakap. 9 §18

styckenaandra
styckettredjekap. 9 §18

10-12 §§kap.14a-11§§18 kap. 9
18 kap. 12 §

13-16kap.14kap. 13-1618
14 kap. 17-3522-4018 kap.

§14 kap. 44kap. §18 41
39-43 §kap.1442-46kap.18

kap. 1-315kap. 1-319
kap. 4-715kap. 5-8 §§19

och 11-23kap. 1-916kap. 1-2020
1-10kap.17kap. 1-10 §§21
1-618 kap.1-6 §§22 kap.

kap. 1§kap. 10 1716§kap. 124
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kap.13 1-6
14 kap. 36-39

kap.16 1-4, och8-9 11-23
16 ka 5-6 §§

kap.16 7 §
kap.17 1-10

18 ka p-1-6§§
ka16 10 17 kap. 1§

19 ka 1 §
ka19 2-3

20 ka 1-4 §§
ka21 1§

21 ka 2§
21 ka 1 §

Bestämmelse NFTFi Bestä mmelse i GFTF

Avd. 1
kap.1 kap1 1 §

.1 kap. RSFS 1987:24 kap.3 14 §
kap.1 RSFS 1987:24 kap.2 1 §
kap.1 kap.1 3 §
kap.1 RSF S 1987:24 kap.1 3 §
kap.1 1 kap. 5 § andra stycket
kap.1 1 kap. första5 § och tredje stycket
kap.2 RSFS 1987:24 3 kap. 15 §
kap.2 RSFS 1987:24 3 kap. 10 §

2 kap. kap. § andra1 6 och tredje styckena
2 kap. kap. femte1 6 § och sjätte styckena

kap.2 kap.1 6 § sjunde stycket
2 kap. kap. åttonde1 6 § stycket

kap.2 RSFS 1987:24 3 kap. 4 §
kap.2 kap.1 35 § andra stycketa

2 kap. kap.1 35 § fjärde stycketa
kap.2 kap. 1 b35 § tredje stycket

kap.2 kap. d1 35 § andra stycket
kap.3 kap.1 8 § andra och tredje styckena
kap.3 kap.1 36 §
kap.4 0 1 kap. 13 § forsta-tredje styckena|
kap.4 kap.1 andra15 § stycket
kap.4 kap.1 första15 § stycket
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styckenatredje-fjärdekap. §1 15kap. 6-74
36 §kap.18 §kap.4

kap. 27-3519-17kap.4
kap. 38 §118 §kap.4

1987:24RSFSoch 38 §§,kap. 4119 §kap.4
kap. 6-82

10-12 §§kap.11-3 §§kap.5
kap. 17 §14-6kap.5

§§kap. 19-231§§kap. 7-115
§kap. 241kap. 12 §5

2Avd.
kap. 1-2§§, 7kap. 1-22l-2 §§6 kap.
kap. 2 §§§, 7kap. 3-423-46 kap.

kap. 3 §kap. 5 72kap. §6 5
kap. 4 §kap. 6 82§kap. 66

kap. 1-73kap. 1-77
1-38 kap.8-10kap.7

§kap. 14kap. 1 §8
kap. 2 §kap. 2 94kap. 2 §8

§9 kap. 1kap. 3 §8
kap. §§§, 10 1kap. 1-25kap. 1-29
kap. §§§, 1kap. 1-26kap. 1-210

kap. 2§6kap.3 11kap. 3 §10
kap. §1kap. 4-5 §§,6kap. 4-510

kap. 3-4kap. 7 116kap. 6-710
kap. 1§8 116 kap.8 §10 kap.

3Avd.
kap. 1-212kap. 1-211
kap. §13 1kap. §12 1
kap. §14 1§kap. 113
kap. 1-415kap. 1-414

NFTFBestämmelse iGFTFBestämmelse i

Avd. 1
kap. 1 §1kap. §11
kap. § NFTL6 7§kap. 21
kap. 4 §1kap. §1 3
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kap. kap.1 4 § 4 19 §
kap. kap. och1 5 § 1 6 7 §§
kap. kap.l 6 § 7 § NFTL, kap.7 2 3-6
kap. kap.1 6a§ 7 8 § NFTL
kap. kap.1 § 7 18 §7 NFTL
kap.1 8 § 8 kap. § NFTL, kap.7 3 1-2
kap. kap.1 9 § 8 8 § NFTL
kap.1 10-12 §§ 10 kap. 8-10 NFTL

1 kap. 13§ kap.9 7 § NFTL, 4 kap. 1-3 §§
kap. kap.1 14§ 9 8 § NFTL
kap.1 15§ 9 kap. kap.11 § NFTL, 4 §§4-7
kap.1 16§ 9 kap. §12 NFTL
kap.1 17§ 10 kap. 16 § NFTL, 5 kap. 4-6 §§
kap. l8§ kap.1 10 17 § NFTL

1 kap. 19 -23 §§ kap.10 21-25 NFTL
kap. 24-251 10 kap. 28-29 §§ NFTL, kap. 125 §
kap. 26 §1 9 kap. 23 § NFTL
kap. 27-34 4 kap. 9-16
kap. §35 9 kap. 33 §NFTL, 4 kap. 17 §
kap. 35 § kap.7 12 § NFTL, 2 kap. 8-9 §§a
kap. b35 kap.7 13-14 kap.NFTL, 2 10 §
kap. 35 kap.7 15 § NFTLc
kap. d35 7 kap. 16 § kap.NFTL, 2 11 §
kap. 35 § kap.7 17 § NFTLe
kap. 36 § 8 kap. 12 9 kap. 17 § NFTL,

3 kap. kap.3 4 8 §
kap. 38§1 4 kap. 18-19

39§kap.1 kap.9 21 §NFTL

Avd. 2
kap.2 1-6 6 kap. 1-6 §§
kap.3 kap.1-7 7 1-7
kap.4 1-2 8 kap. 1-2
kap.5 kap.1-2 9 1-2 §§
kap.6 1-5 §§ kap.10 1-5

7-86 kap. 7-8 §§ 10 kap.

Avd. 3
kap.7 1 § 6 kap. 1 §
kap.7 2 § 6 kap. 2-4 §§
kap.7 3 § 6 kap. §5
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kap. 8-10 §§7kap. 1-38
6 kap. 6 §kap. 4 §8

kap. §8 3§9 kap. 1
kap. 2 §8kap. §9 2

9 kap. 1-2 §§kap. 110
och 810 kap. 1-2, 4-5kap. 111

10 kap. 3 §kap. 211
lO kap. 6-7 §§kap. 3-11

4Avd.
§§11 kap. 1-2kap.12 1-

kap.12 1 §kap.13 1
kap. §13 1kap.14 1
kap. 1-4§§14kap.15 1-
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Utredningsarbetets inriktning3

Direktiven3.1

Vi erhöll våra ursprungliga direktiv i maj bilaga1993 1. Dessa komp-
letterades sedermera med tilläggsdirektiv i december år. Enligt desamma
sistnämnda skulle vi undersöka möjligheterna underlåta fastställaatt att
taxeringsvärden för vissa fastighetstyper. Tilläggsdirektiven återkallades
emellertid i december 1994. juli 1994 fick vi, i likhet medI vissa andra
utredningar, tilläggsdirektiv utreda hur myndigheternas kravnärmareatt
på uppgiftslämnande från företagen inom för respektive utredning aktuella
områden skulle kunna begränsas och förenklas dir. 1994:73, bilaga 2.

Vårt utredningsuppdrag enligt de gällande direktiven sikte på tvåtar
huvudfrågor. möjligheterna för fastighetstaxeringensDen vid-rör. attena
kommande övergå till registerbaserat förfarande, dvs. taxeringsvärdenaett
skall så långt möjligt bestämmas med utgångspunkt i uppgifter redansom
finns tillgängliga hos myndigheterna, med följandedärav förenklingar.
Endast i de fall tillförlitligtdär underlag saknas skall deklarationett
behöva andra huvuduppgiftenDen sikte på regelkomplexetstar ut-avges.
formning. nuvarandeDet bygger på tredelning. grund-Densystemet en
läggande regleringen finns i finnsFTL. Därutöver verkställighetsföre-
skrifter i eller författningssamling.FTF RSV:s utfärdarRSV dessutom
rekommendationer.

del ursprungliga direktiven del tekniska detaljfrågor.nämns även en

Rationaliserad fastighetstaxering,3.2 del I

Vi i maj delbetänkandet1994 Rationaliserad Fastighetstaxering, delavgav
redovisadeDär vi våra överväganden och förslag i fråga främst små-om

hustaxeringen inför Vi föreslogAFT 96. där övergång till register-etten
baserat förfarande i fråga småhus. Våra förslag godtogs i allt väsent-om
ligt statsmakterna. Genom de rationaliseringar skett inför AF T 96av som
har besparingar kunnat finns i dagDet 2,3 miljoner småhus-göras. ca
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tillställashar kunnatdessamiljonerdrygt 1,8eller80 %enheter. Ca utav
fas-allmännaerhållithar500 000medan knappttaxeringsförslagfärdiga

någraredanfor tidigtgivetvis göratighetsdeklarationer. Det är att mernu
inled-dockSå mycket kan96. sägasbedömningar AFT attingående av

lovande.verkartaxeringenningsskedet av
i detsmåhusfastighetstaxering ärallmän storafrågorDe rör avsom

diskus-Därmed intevidkommande.vårtför attfärdigbehandlade sagthela
vårt del-lskullei densamma över.komponenterolikasionerna varaom
utförligttämligenstandardvärdefaktorndiskuterade bl.a.betänkande

utgår frånVioch bil. 5.9alternativ se kap. attolikaredovisadeoch tre
Likasåerfarenheter.bakgrundskerfortlöpande översyn mot vunnaaven

andrataxeringsenheter ochindelning iregisterfrågor,diskuterade vi spe-
vadhänvisa tillbetänkandei dettakommersådana delar attcialfrågor. l

anfört.tidigare
delbetänkandet.ilikasåbehandlade viNordeniFastighetstaxeringen

Vi harbetänkande.inte i dettaredovisningförnyad sådan görsNågon
konstateradärvid bl.a. kunnatpå området ochutvecklingenföljtsjälvfallet

övergång tillochinslagnafortsatt på denDanmark vägen atti enatt man
nordisktjanuari 1996. Vidsker denfastighetstaxering 1 ettallmänårligen
LMVLantmäteriverki Gävle Statensanordnadesseminarium, avsom

deltog1995,D hösten ävenfastighetsdata CFförCentralnämnden
utredning.dennaföreträdare för

tillställningstagandenslutligavåraredovisasbetänkandedettal ennu
fastighetstaxering.rationaliserad

utgångspunkterAllmänna3.3

ochbåde det allmännasbetydelse förmycketTaxeringsvärdena har storen
utformning kanfastighetsskattenstillekonomi. Omenskildasde man ser

mindreellerboendeformer isamtliga störreinledningsvis konstateras att
Även andrafinns.taxeringsvärdenvilkapåverkasutsträckning somav

under-beroende på hurgivetvispåverkas, alltboende kandekategorier än
taxerings-skatteformer därandraLikaså finnsför bestäms.laget skatten

liksomoch gåvoskatten,förmögenhets-,Hit hörvärdena styr. arvs-
i kap.delbetänkande finns 5vårtfastighetsöverlåtelser.på lstämpelskatten

vartill bertaxeringsvärdena,användningenredogörelse förfyllig aven
taxerings-beakta hurinte varituppgift har dockVårfå hänvisa. attatt

liggerUtanför vårt uppdragsammanhang.i olikaanvändasvärdena kan
regionalaboendekostnader,övervägandenalla sådana rörhelt klart som

och kommertaxeringsvärdena harslå fastVi kan baraeffekter attm.m.
viktmycketbakgrunddennabetydelse. attDet storha är motatt stor av
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betryggande former så de i kap.fastighetstaxeringen sker i 1 2 § FTLatt
likformighet och rättvisa verkligen uppnås.uppställda målen om

fastig-Taxeringsvärdet skall bestämmas så det %75att motsvarar av
fast för vårt vidkomman-marknadsvärde. målsättning liggerhetens Denna

olika modeller för taxeringsarbetet.Under årens lopp harde. använts
skedde mycket klar preciseringtillkomsten 1981Genom FTL en avav

övergick vid denna tidpunkt till s.k. rikt-värderingsförfarandet. Man
bindandeskulle inte juridiskt absolut kundevärden. Dessa sett utanvara

felaktigt så skullefastighetsägare visa det bestämda riktvärdetatt varen
så aldrig sker beror främst på dendetta också frångås. Att nästan om-

köpeskillingsstatistik riktvärdebestämningen. Medfattande 1981styrsom
fick centralstyrningen från betydligt inflytandeårs modell RSV störreett

tid då lokal nivå i eller mindreoch förbi skulle den störrevara man
arbeta med bedömningar. Med tanke på detutsträckning kunde egna nyss

likformighet inte några olägenheternämnda kravet på kan störrese av
etablerades års lagstiftning.den ordning 1981som genom

på sina håll för stark kritik. Bl.a. Justitieom-Det systemet utsattesnya
ämbetsberättelse 198384 ff. ifrågasattebudsmannen, JO JO:s 276s.

olika enskildheter i själva fastighetstaxeringen.såväl centralstyrningen som
efterhand dock kunna den kritik,Så här i konstatera attanser oss som

framfördes i samband med saknar tillräcklig bäring förAF T 81, numera
långtgående förändringar. Efter 1981 har lagreglerna ändrats i viktigamer

hänseenden och dessutom har den kanske kritiserade detaljenmest -
fått bättre utformning. författningsmässigavärdefaktorn standard Deen-

aspekterna behandlasi kapitel 12.
nuvarande präglas avsevärd värderingsnoggrannhet.Det systemet av en

Olika metoder tillämpas för olika slag fastigheter, något nöd-ärsomav
värderingstekniska skäl. Förfarandet bygger påvändigt även attav man

fastighetstaxeringen beaktar vad allmänt gäller vid fastighetsvärde-i som
förnekasring i andra sammanhang. skall inte på något resul-Det sätt att

omfattandeblivit mycket reglering.tatet en
påpekar sammanhang framkommerSom vi i andra sällan allvarligmer

kritik taxeringsvärdenasom sådana. Förvisso diskuteras-mellan skatte-mot
myndigheter och fastighetsägare, liksom i den följ ande taxeringsprocessen,
inte sällan olika enskildheter till grund för sänkning eller höjning ettav
åsatt taxeringsvärde. tillhör däremot ovanligheten själva värdet iDet att

angrips. så sker inte minst iDär den allmänna debatten rörstort - -
frågan i regel något utfallet i fråga ökade boendekostnaderannat, t.ex. om
för utgångspunkt för har således varitEn det nuvarandeägaren. attoss
värderingsförfarandeti allt väsentligt helt godtagbart. hellerInteär ger
våra direktiv underlag för skulle rådandedet iomprövaatt systemet
dessa föreslårhänseenden. sak några punkter änd-En är attannan
ringar.
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landet.inte alla fastigheter iTill dagens hör även att taxerarsystem man
och för vissa andrakap. FTLför specialbyggnader 2 2 §reglernaAv

från skatteplikt.fastigheter kan undantasföljer vissafall kap.3 FTL att
särskildvår mening måhända värdaenligtBestämmelserna härom är en

föreslagit de änd-indelningsfrågor kap. 5Vi har i kapitletstudie. om
för vårt utredningsuppdrag.inomvi liggaringar ansett ramen

huvuduppgiften förförfattningsmässiga hardenFörutom översynen oss
registerbaserad fastighetstaxering. EnÖvergången tillbelysavarit att en

modell möj-varit sådanför vårt arbete harutgångspunkt störstaatt ge en
både den allmänna och dengenomslagskraft. sagda gäller sär-liga Det nu

härmed kommerinte helt lyckatsfastighetstaxeringen.skilda Att att
genomgående för-kapitlen.redovisas i de följande Enframgå vad somav

regi-kompetenstänkande.i form Förklaring härtill bottnar att ettaven
omfattningslå i krävsförfarande skall kunna igenomsterbaserat stor

uppgifter.relevantaskattemyndigheterna samlargivetvis inte baraatt
myndigheter kan få uppgifterstället i dessaligger iFinessen att som en

sammanhangandra myndigheter i andralämnat tillfastighetsägare än
härigenomkontakter med myndighetssidan kanenskildestaxering. Den

sådan ordning skall komma tillförutsättning förenklare. Engöras att en
motiveradmyndigheten känner sigsjälvfallet den andrastånd attär att

för inte föreslåuppgiftsinsamlandet. hartill Härbidra stannat att
framkomliga frågorendatvångsvis verkande regler väg attutan sett som

och övriga berördaförhandling mellan RSVlösesdenna typ genomav
i deHithörande frågor behandlar kap. Genommyndigheter. närmare

redovisat i vårt delbetänkande och vadoch förslagöverväganden som
sökt underlätta övergången tillanför i detta betänkande har visom nu

och bättre uppgiftslämnande.framtida både smidigareett
förfarandet med tillhöran-inte behandlatområdeEtt närmare rörsom

givetvis tagit de delar dekla-processuella frågor. Vi harde rörsomupp
densamma hänger intimt med detrationsskyldigheten eftersom samman
Även del kan i allt väsentligtförfarandet. i dennaregisterbaserade

betänkande kap. det betänkandehänvisa till vårt första ll nu avger
fastighetstaxeringen ifrågor kring den särskildastår del främsti denna

omräkningsförfarandet. Anledningeninte tagitVidare har vicentrum. upp
förrän utvärdering skettställning till detta inte kanhärtill är att tas en av

effekter. särskild processuell frågaomräkningsförfarandets praktiska En
följande den nödvändigaberör i det s.k. processgemen-avsersom

vi inte det sagda fördjupat iAnledningen tillskapen. utöveratt ossnu
utformadesför tämligen kort tid sedanförfarandefrågorna dessaär att

Någragäller vid inkomsttaxeringen.efter förebild vad närmare er-av som
infördes lagstiftning SFSfarenheter de reglerna, 1993som genomav nya

vunnits. Slutligen berört frågor besluthar inte har1993:1 193, ännu om
kap.för automatisk databehandling, ADB, 10.på medium m.m.
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Övrigt3.4

Under avsnitt i vårt delbetänkande8.8 integritetsfrågorna. Vitog upp
konstaterade där våra förslag inte förändrade bilden vad gäller hit-att
hörande problem. Vad föreslår innefattar från dessa utgångspunkternu
heller inga frågeställningarnyheter. Vissa faller vidare under den översyn

fastighetsdatasystemets författningsreglering nyligen beslutatsav som
dir.1995:l20.

EG-aspekter berörde i avsnitt 4.3 i delbetänkandet. Vi konstaterade
där våra förslag inte på något berörde några de grundläggandeatt sätt av
principerna för EG-rätten. Detsamma gäller de förslag lägger fram.nu

Under den sista utredningsarbetet har direkta kontakter tagitsetappen av
med del myndigheter berörs vårt uppdrag. Vi har haftävenen som av
kontakter förmed Arbetsgruppen förslag till rättslig reglering for för-
bättrad hushållsstatistik, FiHUSAR, 1995:B och utredningen fastig-om
hetsrättslig samordning verksamheter i komplicerade byggnadsanlägg-av
ningar ochJu 1994:82 136. Vidare har haft hearing med fastig-en
hetsägare angående indelningen i specialbyggnad och hearing angåendeen
uppgiftsinsamlingen i fastighetstaxeringen. Vi har också inhämtat syn-

från fastighetsägarepunkter Skogsstyrelsen och angående taxeringen av
ABskogsfastigheter frånoch Telia angående Teliakoncernensteknikfastig-

heter och därtill hörande byggnader. Vidare har vi tagit del ettav examens-
arbete Kristina Hagberg och Claudia Pawlak, KTH, Fastighetstaxeringav

hyreshus med schablonhyror. Agneta Jacobsson, VärderingshusetAB,av
har på utredningens uppdrag genomfört stickprovsundersökning deen av

fastighetstaxeringeni angivna areauppgifterna. Slutligen har Wejd-Jan
mark, Analys utförtNewSec AB, kartläggning utgående lokalhyroren av
för hyreshus i Stockholms innerstad.

Utredningen har den decemberl 1995 remissyttrande slut-överavgett
Översynbetänkandet Stiftelse- och föreningsskattekommitténav av

skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar SOU 1995:63.
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4 Rationaliserat uppgiftslämnande
vid fastighetstaxeringen

4.1 Inledning

vårtl första betänkande SOU 1994:62 föreslog övergång till etten
registerbaserat förfarande vid fastighetstaxeringen småhusenheter. Enav
sådan övergång genomfördes också lagstiftning under 1994 prop.genom
l99495:53, 199495Bet. SkU13, SFS 1994:1909. Fr.0.m. 1996 års
allmänna småhustaxering baseras förfarandet till övervägande del på
förtryckt material och fastighetens han godtarägare detom av-
Skattemyndigheten föreslagna basvärdet behöver inte vidta någranya -
ytterligare åtgärder. För de fall där myndigheten saknar tillräckligt
underlag för bestämma basvärde krävs däremotatt deklarationett frånen
fastighetens Att sådantägare. både tidett och försystem sparar pengar
såväl fastighetsägare myndigheter ligger i dag.öppensom

Ett registerbaserat taxeringsförfarande kräver med nödvändighet välen
fungerande ajourhållning de fastighetsanknutna uppgifter förs iav som
olika register. Skulle nämligen inte under den löpande taxeringsperio-man
den kunna fånga i sammanhanget relevanta förändringar blir effektenupp

de registerbaserade allmänna fastighetstaxeringarnaatt med tiden inte
kommer rättvisande bild vadatt skall l och för sigtaxeras.ge en av som
kan givetvis tänka sig det registerbaserade förfarandet främstattman
kommer till bruk i samband med AFT och för mellanliggande tidatt man
behåller den nuvarande ordningen där uppgifter vid inhämtasSFT deklara-
tionsvägen. sådanEn lösning framstår dock halvmesyr och börsom en
endast godtas ajourhållning inte kan åstadkommas Viom en sätt.annat
vill dock redan valet för framtidennämna givetvis inteatt står mellannu

renodlat endera deklarationsförfarandeett eller registerbaserat sådant. Vår
målsättning dock deklarationsmodellenär främstatt skall komma till bruk
i de fall där tillförlitlig uppgiftsinsamling på inte möjlig.sätt ären annat
Ett nä detsätt angivna måletatt utnyttjaär redan befintligaatt uppgifter

finns hos andra myndigheter Skattemyndigheten,än SKM.som Om sådan
information alltså har sin grund i andra frågor smidigtsom ett- -

vidarebefordrassätt till SKM kan den användas för förtryckning och så-
ledes ingå i beslutsunderlaget vid fastighetstaxering. Ovan angivna för-
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medolika registerfinnsredandeteftersomnyhetingenhållanden är
sker. Enutbytei dag närmaredär redanochfastigheter ettuppgifter om

delbetänkandenämndai vårtfinnsregisterdessabeskrivning nyssav
hänvisas.vartillff.,67s.

ställeangivnaåterges rörinformationsutbytedethel delEn somav
informations-frågan intesådana fallfastighetsbildningar. l är ettomt.ex.

Även delari dessagenomföras.skalldettahurskeskallutbyte utan mer
fastig-arbetssätt hosförändratrörande bl.a.projektolikapågår dock ett

lantmäterimyndig-januari 1996hetsbildningsmyndigheternafrom. den 1
ändraderegistreradirekt kunnasyftemed1995:1396SFS attheterna,

skerFortlöpande översynFDS.fastighetsdatasystemet.iarealer enm.m.
direktiv försärskildaiharfastighetsområdet. RSVpåregistrenolikadeav

utsträck-i denålagts1997-1999periodenföranslagsframställning att,sin
organisationsöversynpågåendetillhänsynmöjlig medning ärsom

uppnås ieffektivitetsvinster kanmåni vadbelysafastighetsdataområdet,
integreringfortsattfastighetstaxering systemenmedarbetet avgenom

arbeteskall i dettaske. RSVtakt det kanvilkenoch ifastighetsområdet.
LMV Kommunförbundet.Svenskaochmedsamråda CFD,

effektiviseringangelägetframstår ärför mest avDet ensomosssom
fastighetstaxeringenenligtuppgiftsskyldighet vidnuvarandekommunernas

nämnderkommunaladeellerdendetDär§ FTL.18 kap. 11 attanges
behövligskall ibyggnadsväsendetochinom plan-uppgifterfullgörsom

myndighetdenellerregeringenföreskrifterenligtomfattning, närmare av
uppgiftSkattemyndighetenlämna artenregeringen bestämmer, omsom

lämnademedbyggnadsverksamhetdenomfattningenoch avsessomav
juli SFS1995,bygganmälanfr.o.m. den lmarklov,rivningslov,bygglov,

enhetlighetNågonförhandsbesked. störreenligttillståndeller1994:849
i olikafullgörsuppgiftsskyldighetenintenärvarandeförfinns om-utan

skickaspapperskopiorhjälpofta medoch skerlandetfattning över somav
deli dennaDetLOK.lokala skattekontoret, ärtillbyggnadsnämndenfrån

registerbaseradfungerandeförnödvändigaförbättringar är ensom
bakgrunddennabehandlar viföljandedetfastighetstaxering. l mot om

förutom vadbygglov,ansökanmedsambandinte i t.ex. somomman
andrainhämtaskulle kunnasamtidigt ävenlov,erhålla sådantförkrävs att

aktuella imindreellerändåuppgifteranknytande ärdärtill mersom
idaguppgifterdelhelsåledesTankensammanhanget. är att somen

fastighetstaxeringeni lämnasstället skulle kunnasärskildavid denlämnas
Medtill SKM.vidarebefordranför ettstadiumtidigareett senare

kostnader.ocharbetefastighetsägarnabesparaskullesådant system man

Lant-myndighet medoch LMVl bildar CFD namnetjanuari 1996den lFrom. en
myndigheterdessai fortsättningenVad1995:1395. sägsSFSmäteriverket avseromsom

Lantmäteriverket.nämndadatumeftersåledes
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uppgifter förändringar beträffande fastigheternasatt egenskapergenom om
endast skulle behöva lämnas vid enda tillfälle. dennaI delett detär av
intresse vilka möjligheter det byggnadsregistretatt Vise öppnar.som nya

denna fråga först för däreftertar vilka ytterligare informations-attupp se
flöden kan bli aktuella.som

4.2 Byggnadsregistret

4.2.1 Allmänt

Vid utbyte data inom kommunerna, mellan kommunala förvaltningarav
och mellan kommunerna och krävs standardiserad,staten unik och överen
tiden stabil identitet för skall kunna kommunicera.att Genom detman
basregister byggnaderöver CFD lagt i samverkan med kom-som nu upp

kan FDS-tillhandahålla identiteter byggnader till demmunerna ärsom
i behov detta i sin verksamhet. Inom finns mängd verksam-statenav en
heter i sina ADB-system kommer utnyttja detta, RSV,att Sta-som t.ex.
tistiska centralbyrån SCB, LMV och Räddningsverket. Bl.a. kan bygg-
nadsregistret underlagmycketutgöra värdefullt förett registerbaseraden
fastighetstaxering.

Byggnadsregistret heltäckande,är dvs. alla landets kommuner ingår.
Fr.o.m. AF T 96 avseende småhusen kommer således byggnadsidentiteten

användas. Registerkvalitéten varieraratt något mellan kommunerna. l
genomsnitt kommer dock 95 % landets alla byggnader redan iattav sam-
band med uppläggningen kunna kopplas till taxeringsuppgifter. Resterande
byggnader kommer åtgärdas successivt skattemyndigheternaatt ochav
kommunerna.

4.2.2 Ajourhållningen

löpandeEn ajourhållning är avgörande betydelse för byggnads-av att
registret skall kunna bli aktuell och tillförlitlig källa. Med fungeran-en ett
de för ajourhållning har kommunensystem tillgång till aktuell information

befintliga och nytillkomna byggnader. Huvudprincipen för ajourföring-om
den skallär ske vid källan.att När registret har lagtsen skall därförupp

ändringar i byggnadsbeståndet och ändringar i fastighetsindelningen, dvs.
byggnadens koppling till aktuell fastighetsbeteckning byggnadsbeteck-
ning, uppgifter byggnadenssamt användning, ajourföras kommu-om av

Vid ändringar i byggnadsbeståndet målsättningennerna. är integre-att en
Ändringarring med bygglovhanteringen sker. i byggnadsbeståndet och i

byggnadens koppling till fastighet skall aviseras till SKM. SKM måste å
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värderingsenheterochtaxerings-iindelningenändringar iaviserasin sida
förefallerbyggnadsregistret. Detibyggnaderberördel dessatill den nu

ajour-med CFDavtalskrivakommerkommunersamtliga att omsom om
registret.hållning av

tilläggsin-basinformation ochidelasinnehåll kanBasregistrets upp
Tilläggsin-i FDS.lagrasobligatorisk ochBasinformationenformation. är
Tilläggsin-kommun.respektiveoch beslutasfrivilligformationen är av

kommunala Etteller i systemi FDSantingen system.lagrasformation kan
färdig-byggnadsregistret harilinebygglovärendenregistreraför att on

utvecklartilläggsinformation. CFDfrivilligBygglovärendena utgörställts.
bygganmälanajourföra bygglov,för kommunernamöjligheterna attäven

handlägg-direkt frånbyggnadsregistretislutbevisutfärdandeoch egnaav
kom-byggnadsregistret. Genommedkommunicerar attningssystem som

byggnadsbe-tilltillbyggnadavseende ellerbygglovknyter enom-munen
ochtaxerings-tillknytasautomatiskt rättbygglovdettateckning kan

skattekontoretlokalabyggnadernytillkomna görvärderingsenhet. För
uppgiftervärderingsenhet. Dessaochtaxerings-tillkopplingensjälva nya

taxerings-med övrigatillsammansbyggnadsregistretochtill FDSöverförs
uppgifter.

RSVCFDbygglovRapporteringen4.3 m.m.av -

Inledning4.3.1

gjort iöverväganden CFDdel deredovisasföljandedetl sam-somaven
förutvecklatsåledeshar även systemett nyttmed bl.a. RSV. Manverkan

ajourför-medsamordnadinformation,byggnadsanknutenrapportering av
olika statligatillfrån kommunernabyggnadsregistret, system.ingen av

kanalerrationellareochenklareefterlystshåll har längekommunaltFrån
ålagtsuppgifterbyggnadsanknutnabl.a.rapporteringför den avmanav

rapporteringkommunernasbl.a.rationaliseradärförAvsikten är attstaten.
byggnadsbestånd tillstatistik och attbygglovuppgifter, staten genomav

lämnarkommunenuppgifterpå debaseratutveckla rapportsystemett som
byggnader kanbasregistretutnyttja överbyggnadsregistret. Genomtill att

och debyggnadsbeteckningändradbeståndsförändringar, rapporte-således
överlant-länsstyrelsen,tillidagkommunerna görvid bygglovringar som

skattekonto-och de lokalanybyggnadsstatistikmätarmyndigheten, SCB
pappershantering. Förstaundvikersåförändras separatatt manren

ändrad bygg-beståndsföråndringar,rapporteringomfattaretappen, avsom
harskattekontorenlokalatill debygglovärendenochnadsbeteckning

delsskefrivillig. kanDen ter-Rapporteringenfårdigställts. är som en
bygg-beviljaderegistrerarkommuneninnebärvilketminaltransaktion, att
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i byggnadsregistret, dels filöverföringlov uppgifter frånm.m. som av
ADB-baserade ärendehanteringssystem för bygglov. clientserver lös-En
ning också utarbetats.har

Aviseringsinnehållet4.3.2

avisering alltidacceptabel bör innehålla följande variabler:En

fastighets- byggnadsbeteckningochrätta ,
rätta fastighetsägare med adress och personnummer,
uppgifter för bestämma beskattningsgrund, dvs. typkod föratt
ändamål småhus, industri, hyreshus etc.,som
detaljuppgifter till grund för åtgärden så omfattandeavgöra ärattEl om

den skall föranleda omtaxering, olika slag före ochatt t.ex. ytor av
efter åtgärd,
byggstart, dvs. bygglovet resulterar i byggnad,n om en
färdigställande, dvs. uppgift byggnaden kan i bruk.tasEl om

Uppgifter byggstart och färdigställande kan tillgodosesom numera
sedan ändringarna i plan- och bygglagen, PBL l987:10 i kraft denträtt

juli och krav ställs den1 1995 sökande anmäla tidpunkt föratt en
igångsättning bygganmälan och lämnande kontrollplan samt attgenom av
lämna slutbevis på byggherren fullgjort sina kontrollåtagandenatt m.m.
Svårigheten för fastighetstaxeringens del ligger i fånga tillräckligt medatt
egenskapsuppgifter, dvs. erhålla detaljuppgifter.att

har förslagCFD gjort maximal omfattning den frivilliga till-ett om av
läggsinformation kommunen skall kunna registrerai byggnadsregist-som

i samband med bygglovhanteringen. Maximialternativet täckerret storen
del de egenskapsuppgifter bebyggelsen hanteras i SCB-stati-av om som
stiken, fastighetstaxeringen och i kommunal förvaltning. Följande egen-
skapsuppgifter kan således registreras eller överföras till byggnadsregistret:

ändamål,
hustypvåningsplan,
husform,
ytuppgifter,
upplåtelseformägarkategori,
antal lägenheter,
lägenhetsfördelning,
kostnad,
räntebidrag,
vatten,
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avlopp,
ventilation,
värme,
grund,
konstruktion,
garageparkeringsplatser,
hiss,
eldstad.

ochfor beslut, ärendetypdatumdiarienummer,akt- ellerUppgift om
förnödvändiga uppgifterändamålärendetsmedtillsammansärendekod är

Övrigameningsfull.skall blibyggnadsregistretiinformationenatt
tilläggsinformation.uppgifter utgör

rutin för minimi-maximialternativet hardet framtagnaFörutom en
samverkan medutformats iharDennautarbetats CFD.rapportering av

signaleringenklareoch kankommuneroch några sägasRSV avvara en
och deti drift hos CFDRutinenoch aktörer.datumhändelser, är nu

årvid ingångenberäknas klarthos RSVmottagande systemet avvara
1996.

från fastighets-registerdatabestår två delar,-Rapporteringssystemet av
Registerupp-ärendehantering.frånuppgifter kommunensochdatasystemet

län, LOK,fastighetsbeteckning, husnummer,fastighetsägare,gifter bl.a.är
aktbeteckning ochkommerförsamling. Från kommunenochkommun en

denna bas adderasändamål. Tilleller flera överärendekod samt etten
bygganmälan,bygglov,förhandsbesked,antal ärendetyper,tiden t.ex.ett

förseddaslutbevis,förlängningändringtillfälligt lov,rivningslov, samt
Även kategori kan läggas in.i respektiveantal husmed datum.

bygglovhantering.härrör från kommunensvariablerFöljande

nödvändig uppgiftAktbeteckning

Ärendekod uppgiftnödvändig

ändring,tillbyggnad,ellerhuvudsaklig kod kanEndast t.ex.anges, ny-en
rivning etc.

Ändamål nödvändig uppgift

kommer-övriga hus, affärskontorshus,småhus, bostäderbostäderT.ex.
fastigheter, industribyggnadsiella etc.
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Antal lika hus nödvändigej

kan kommunen lägga antal hus,Här har ändamål ellersom samma
ärende.egenskaper i ett

Ärendetyp nödvändig uppgift

förhandsbesked,T.ex. bygglov, rivningslov, bygganmälan, rivningslov,
tillfälligt lov, användningsförbud, förlängningändring, slutbesiktning,

ärende,slutbevis. medEtt aktbeteckning och ärendekod och elleren en en
flera ändamål, kan förekomma olika ärendetyper i den kommunalasom
hanteringen. kan och bygglovT.ex. komma avslutas medett att ettsamma

antal slutbevis. då nödvändigtDet kunna urskilja vilka delarstort är att
faktiskt fardigställts. Bygganmälan, bl.a. skall innehålla bygg-som som
kommer därför få avgörande betydelse. Vid bygglovbefrielse istart, att

detaljplan blir den dessutom den första indikationen på något händer.att
Slutbeviset, indikation på byggföretag sig färdigstäl-att närmarett ettsom
lande, också central betydelse.är av

Datum vissa datum nödvändiga

Till varje ärendetyp kan datum knytas, minst obligatoriskt:tre ärettvarav
beslutsdatum, inkl. datum för utfärdande slutbevis, påbörjas ochav
gäller t.o.m..

förYta area grund bygglovavgift nödvändigejsom

hänsynMed till PBL-förändringarna har blanketter för bygglov,nya
bygganmälan framarbetats i med företrädare för Boverket,etc. en grupp
Svenska Kommunförbundet och Föreningen Sveriges Bygglovgranskare
och Byggnadsnämndssekreterare FSBS. följerCFD arbete sågruppens

överensstämmelsen mellan blanketter och blir såatt rapportsystem stor
möjligt. Vidare samarbetar CFD med SCB angående utvecklingsom av

kanvia byggnadsregistret förenkla den kommunalarapportsystem som
rapporteringen nybyggnad EU-medlemsskapet kommer också attav m.m.
ställa krav lokalbyggnadsstatistik. En arbetsgrupp inom EUt.ex.nya
arbetar med detaljutformningen. Rapportsystemet kommerSCB såmot att
långt möjligt samordnas med de önskemål taxeringen har.
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överväganden4.4

fungerande registerbaseradpåpekat kräver välredan tidigareSom en
möjligtså långtskattemyndigheterna änfastighetstaxering sättannatatt

naturligtvisinformation. innebärfår erforderlig Dettadeklarationergenom
skattemyndigheternanågothuvudsakliga måletdet äninte är attannatatt

Byggnads-riktiga fastighetstaxeringar.få underlag försjälvfallet skall
givetvisdet kommerinledande skede ochbefinner sig iregistret att taett

måsteEnligt vår meningfungera fulltkan förväntassin tid innan det ut.
i registretinvesteringar gjortsmed de betydandeavsiktstatsmakternas som
beaktan-användning, naturligtvis medfå möjligaskall bredastdetattvara

registerbaseratintegriteten. Syftet medpersonligaskyddet dende ettav av
vid låta kommunernasskulleförfarande skulle förfelas stanna attom man
få funktion signali dag bararapporteringsskyldighet liksom av en--

för såanledning arbetaPå sikt finns alltill skattemyndigheterna. att ett
då via byggnadsregistret.informationsflöde möjligt och Natur-fylligt som

skyldighetmodeller för kommunernassig andraligtvis kan tänka attman
nämnde införandettill vadmed hänsynrapportera avnyss ommen

på tänkbarabygga vidareanledning inte sökabyggnadsregistret saknas att
Rationaliteten i tillvägagångssättetmöjligheter utnyttja detsamma. äratt

hosuppgiftslämnaren kommunenviktig hosnaturligtvis lika som--
skatteförvaltningen.mottagaren,

uppgifterbyggersammanhanget bör beaktasl attatt ett system som
också denbygglovhanteringen till SKMvidarebefordras frånkan ger en-

habehöver såledesarbetsbesparing. Denneskilde fastighetsägaren en
mångtför lämna i ochmyndighet i ställetkontakt bara med att som nuen

till kommunentvå olika myndigheter, dvs.uppgifter tillmycket samma
deklaration.i byggärendet och till SKM ensenare genom

har, sin förhållan-nuvarande regleringeni kap. § FTL18 llDen trots
denfungerat i praktiken. gäller redandevis utformning, inte Dettaenkla

Byggnadsnämndernasrapporteratillgrundläggande skyldigheten SKM.att
skall regi-det gäller vadvarierat mycketpraxis har dessutom när som

meddela bygglov,för registrera ochtidpunkter att rapportera,streras,
såledesslutbevis Mycket skulleutföra slutbesiktning och utfärda m.m.

stånd enhetlig ordning.vinna här fick till Detatt en mervara om man
byggnadsregistret visarinför uppbyggnadenbeskrivna arbetet avnyss

de utkast till ansök-också framkomlig dömadetta Attär väg.att aven
desammanhang delningsblanketter utarbetats i detta är stor avensom

sådan de väl lämparuppgifter skall lämnas till kommunen art attavsom
delar börför ställningstaganden SKM. l dessasig underlag enavsom

vill dock framhållaproblem. Vi härrapportering kunna ske större attutan
vad gäller lovpliktigaför ajourhållningen i framtiden skall fungeraatt

uppgift förblir obligatorisk kommunerna.förändringar krävs dennaatt en
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uppgifter under-sådanasvårigheternade ärEn rörstörre som avav
för fastig-bygglovsynpunkt däremot viktordnat intresse t.ex. men avur

standarden.inte minst frågor rörande DetHit hörhetstaxeringen. vore
redan i bygglov-kompletteringar kundesådanasjälvfallet bra görasom

möjligt vidare ålägga kommunernadock intedetansökan. Nu är att utan
Även teoretiskt skullei delar.besked dessainfordra även rentatt om man

praktiskasådant innehåll torde denlagregel medinförakunna nyttanen
lösningar grundade påi denna delEnda möjlighetenringa.härav ärvara

sådant erbjuderbyggnadsregistretinskjutasfrivillighet. kanHär att som
väsentlig information finnsför demfördelarkommunerna attstora genom

innebär emellertid intelättillgängligtpå Dettasamlad sätt. attett
undvaras.sådan skulle kunnarapporteringsskyldigheten enligt FTL som

sig iproblem kan tänka dennastandardenTill den del är attett man
viaförenklad modell. SKMfall kan lösas Antagförevarande attgenom en

del vadfått vissa uppgifter till täckerbygglovhanteringen storsom som
då medstandarduppgifterna bristfälliga. SKM kanbehövs. Däremot är

uppgifter ärendets byggnadstyp,ledning övriga art, yta somm.m.omav
preliminär bedömningbygglovansökanskall ilämnas göra an-en av en

förtryckt förslag,och därefter skickanormalstandard ut etttagen som
påminner något äldrefår bemöta. Förfarandetsedanfastighetsägaren om

detmed olika former normhus.fastighetstaxeringar där arbetade Iavman
ocksåutformningen uppgiftslämnandet kanmedfortsatta arbetet manav

föruppgifter kan behövasframtida närmande mellan detänka sig ett som
fastighetstaxeringen. Vi har i vårt första be-bygglovhanteringen och

därvidvärdefaktorn standard och uttalattänkande utförligt diskuterat att
måhända kanförening med andra värdefaktorerdenna faktor i ut---

standarddetaljer kan utgå ellersådant vissaformas på sätt att ges en
enklare form.

anledning kommunerna kommerpåpekats finnsSom attatt anta attnyss
byggnadsregister ochfungerandeha starkt intresse väl attettett manav

uppgiftslämnandet.utgå från enhetlighet ifråga Dendärför kan ökad om
eller med rutineremellertid inte vill medverka arbetakommun egnasom
Bestämmelsenidirekt till 18 kap. 11 §får lämna besked SKM.liksom nu

preciseringar.lagförslag kvarstår med vissai vårtFTL 14 kap. 12 § men
bestämmer deeller den myndighet regeringenRegeringen angersom
uppgiftsplikten skalldetaljerna. lagrummet skalllnärmare attanges

för kommunens beslutomfatta uppgifter legat till grundde att t.ex.som
uppgiftslämnande.Likaså tider för Demeddela bygglov. skall anges

behöverför själva uppgiftslämnandet till SKM däremotformernanärmare
inte regleras i FTL.

exempelvis ikunna gå längre och PBLoch för sig skullel ett stegman
infordrakommunerna i bygglovärendeninföra regler ålade att m.m.som

linje beror bl.a. detuppgifter. inte valt dennavissa ytterligare Att att
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haftinte går få heltäckande lösning. Vid hearing vilikväl att en en som
företrädare för berörda myndigheter och kommuner, liksom fastig-med

också varierande åsikter ifrågaframkom högsthetsägargrupper, om
rapporteringsmodeller. Enligt kan del åtgärder vidtastänkbara PBL en
föranleda särskild fastighetstaxering för den skull krävakan utan attsom

På motsvarande finns fallbygglov eller bygganmälan. där bygglovsätt
för fastighetstaxeringen.saknar betydelse i hithörandekrävs Attmen som

frånnågon form medverkan generellt kommunernafall kräva ärav
möjligt.knappast

byggnadsregistret fylla flertal olikaTill bilden hör även att att ettavser
framgått den tidigare redogörelsen regist-funktioner. Som tankenär attav

innehåller uppgifterskall få sådan form det skall kunnaattret somen
myndigheter institutioner. för kanutnyttjas flera olika och I och sigav
för fastighetstaxeringen med all säkerhet blifunktionen stödbas högstsom

vida det vårväsentlig. Med tanke på den användarkretsen dock enligtär
möjligt lagstiftningsvägenmening denna bakgrund knappast idagmot att

uppgiftsinnehället så det helt våra syften.söka attanpassa passar
Självfallet fortsatta harmoniseringssträvanden bedrivas med kraftbör av
berörda myndigheter.

Övriga registerfrågor4.5

det föregående har talat byggnadsregistret. Till detta skallI om nu
l99596:FiUO6,fogas lägenhetsregister 199596190, bet. rskr.prop.ett

1995962117. har kommunerna ålagts ganska långtgåendeHär en
uppgiftsplikt. rapportering därvid måste ske har samband medDen ettsom

förbeskrivna modell rapportering i anslutning till bygglovprocessen.ovan
hel del information kommer tillföras registret fåEn det kanatt somnya

användning för fastighetstaxeringen. förhållandetDet lägenhets-även att
registret endast omfattar bostäder dock klar begränsning frånutgör setten
våra utgångspunkter. Så skulle fastighetstaxeringssynpunktt.ex. nyttan ur
öka väsentligt registret också omfattade sådanlokaler. utvidgningEnom
har emellertid inte varit föremål för utredning. registretsDet nya
användningsmöjligheter bör dock ingå i fortsatt arbete med de närmareett
formerna för rapportering till Vi återkommer tillSKM. detta register i
kap. 6 hyreshusenheter. sammanhanget villI betona detattsom avser

viktigt förbättra försörjningen ortsprismaterial då det gällerär att av
hyreshusenheter. Möjligheterna förbättra denna del bör kunna beaktasatt

pågåendei det arbetet med fastighetsdatasystemets regelverköversyn av
lndataförsörjningen till fastighetsprisdatabasenJu. 1995:09. bör regleras

så kommunerna vidare uppgifter får ide in samband medatt rapporterar
prövning enligt förvärvlag 1975:1132 hyresfastighetom av m.m.
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Även förfinns rapporteringskällor betydelsesammanhangi andra av
Således skall enligtuppgifterna hosajourhålla SKM.möjligheterna att

föreskrifter regering-länsstyrelsen, enligtkap. § FTLnuvarande 18 11 av
uppgiftregeringen bestämmer, lämna SKMmyndigheteller den somen

betydelse för fastighetstaxe-länsstyrelsenbeslutsådana är avsomom av
föreskrifts-har regeringen delegeratnuvarande kap. 2 § FTFringen. 3l

samråd med Jordbruks-skall den efter Statenstill RSV utövarätten som
Ävenutfärdats här finnsföreskrifter har inte RSV.Någraverk. enav

finns material rörandeutvecklingspotential. länsstyrelsernaHosslumrande
Hit beslutför fastighetstaxeringen. hörbetydelseförhållanden t.ex.av

strandskydd,rörande täkttillstånd,naturvårdslagen 1964:822enligt
angående bygg-naturvårdsområdem.m. och kultunninneslagen1988:950

ytterligareområde för fast fornlämning Somochnadsminne m.m..
bearbetningskoncession enligt lagenbeslutexempel kan nämnas om

vattenskyddsområdevissa torvfyndigheter beslut1985:620 samt omom
enligt vattenlagen 1983:291.m.m.

Även fördomstolar kan fatta beslut intresseandra myndigheter samt av
Vattendomstolen.Riksantikvarieämbetetfastighetstaxeringen. Hit hör samt

skogsvårdslagen 1979:429inhämtar med stöd 14 §Skogsstyrelsen av
minst hektarfastighetsägarna bl.a. avverkning 0,5uppgifter från omom

registreras Skogsstyrelsenfastställt formulär. Uppgifterna hospå särskilt
vår uppfattning skulle dessaanmäld avverkning. Enligti Skogsdata som

vidare till för ajourhållning fastig-uppgifter kunna SKMrapporteras av
hetstaxeringsregistret, FTR.

Sådana byggnader kan medväsentlig fråga djurstallarna.En rörannan
betydande värden. Enligtpå deras utförandegällande krav representeranu

förprövaskall länsstyrelsendjurskyddsförordningen 1988:5395-6 a
påminnerförprövning, i mångt och mycketdjurstallar. Sådan om ensom

angående prövningenbygglovprövning, i fall år. Beslutet30görs perca
omfattar lantbruksfastigheteri centralregister dedokumenteras ett som

pågårkontakt med i något ärende. närvarandelänsstyrelsen varit i För
klartdatorisera centralregistret. beräknasarbete med Dettaatt vara

Även således underlag förbeträffande djurstallar finns1996.sommaren
rapporteringåstadkomma till SKM.att en

del förs fastigheterLantbruksregistret, SCB, allal är av somsom en
uppgifter mark, fördelningdeklareras jordbruk. finnsHär ägare,omsom

Lantbruksregistretsmellan olika hur djurhållningenägoslag, ut etc.ser
omprövning.fortsatta existens för närvarande under Fr.o.m. 1996är
antaletjordbruksföretag ochmed föra totalakommer upphöraatt attman

jordbruksföretag.hålla grundregister med urvali stället ett ett av
och markregleran-fastighetsregistretsplanregister redovisas de planerl

i fastighetsregisterkungörelsen, FRKde bestämmelser som anges
iskall i respektive plan reglerasVilka uppgifter1974:1059. som anges
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skall innehålla uppgifter genomförandetidensDetaljplanPBL. t.ex. om
genomförandetider förbörjan och slut. Om olika bestäms skilda områden

fastigheterplanen detta vilka omfattasäven samtanges somav av
respektive genomförandetid. Enligt lantmäterimyndighet59 § FRK är

fastighetsbildningsmyndighet, avsnitt skyldigtidigare 4.1 attse
fastighetsbildningsåtgärder.informera bl.a. SKM Rapporteringenom som

sådan utformningen innehållet i uppgiftslämnandetfungerar kanmen av
förbättras så tillgodoser behövs för fastighetstaxe-det bättre vadatt som
ringen, komplettering uppgifter detaljplanermedt.ex. antagnagenom om

genomförandetid. Uppgifter detta slag skulleoch deras underlättaav
riktvärdekartorna möjliggöra omtaxeringarbetet med upprättande samtav

vice ändringartomtmark till ägoslag och behövsDeannatav versa. som
i ligger området fördenna del inom det uppdrag den nyligen tillsattasom
utredningen fastighetsdatasystemet erhållit Ju. 1995:09.översynom av

fastighetstaxeringregisterbaserad bygger tidigareEn sagts attsom
aktuella register kontinuerligt kan ajourhållas. Uppdateringen registrenav
bör vid källan. lantmäterimyndigheti fastig-T.ex. bör samband medgöras
hetsbildningsbeslut kunna registrera vilka förändringar beslutetsom
innebär för fastighetstaxeringen. stället för nuvarande aviseringl bör
lantmäterimyndigheten direkt avisera värderingsenhetsnivå till skatte-
förvaltningen och vilka värderingsenheter påverkas ochange som om
några har tillkommit. alla värderingsenheter påverkatsFörnya som anges
egenskaperna. Lantmäterimyndigheten den myndighet har bästär som
kännedom de faktiska förhållandena eftersom alltid varitnästanom man
på platsen. aviseringssystem frånEtt lantmäterimyndigheten börnytt
därför kunna byggas och då lämpligen i samband med det projektupp

hos Lantmäteriverket går under beteckningen ny arbetsprocess.som
projekt syftar till rationalisera fastighetsbildningsprocessenDetta bl.a.att

bygga lT-stöd. samband härmed finns möj-latt ett avanceratgenom upp
lighet få till stånd aviseringssystemhelt maskinellt till skatteför-att ett
valtningen. Uppgifterna skulle då också direkt kunna användas skatte-av
förvaltningen för underlätta genomförandet registerbaseradatt av en
fastighetstaxering.

Avslutningsvis kan i l99596:87 läggs förslag framnämnas att prop. om
skatt på propositionen framgårAv 26 det regeringenss.naturgrus. äratt
avsikt i naturvårdsförordningen införa1976:484 bestämmelseatt en om

täktskyldighet för den innehar tillstånd till till länsstyrelsen lämnaattsom
uppgift vid varje tillfälle exploatör täkten. uppgifterDeärom vem som av

länsstyrelsen erhåller beträffande täkt sand, och blockstensom av grus,
skall vidarebefordras länsstyrelsen till beskattningsmyndighetenav som

Ävenockså vid behov bör få biträde länsstyrelsens täkthandläggare. härav
således område där uppgifter frånär täktmark kan fångasägareett av
SKM för ianvändas den särskilda fastighetstaxeringen.attav
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byggnadsminnen,medlikhetförs, ifornlämningarUppgifter numeraom
närvarandeförRiksantikvarieämbetet ettfastighetsregistret. Hosi

till-ochför lagraADB-registerutveckla attbl.a.med ettprojekt att
bebyggelse. Envärdefullakulturhistorisktlandetsuppgifterhandahålla om

byggnadsregistreti ävenkunnaskulledettaföljd att angermanvaraav
värde.kulturhistorisktmedbyggnader

ibehandlatfrån de närmastsigskiljerredovisatfrågorDe somnu
nå längreknappasti nulägetrapporteringenkanavsnitt. Härföregående

ytterligareinfordrafårsedansignal till SKMfungeraän att somsom en
hör dockTill bildentaxeringen.för attfastighetensfrånuppgifter ägare

hållfrån olikainflyterdeberörtuppgifter attde sammantagna genom
material.fylligareSKM ettger

gällanderedan rättkonstaterassåledesSammanfattningsvis kan att ger
rapporteringvidsträcktareförformerbyggamöjligheterRSV att enupp

inteanledningmening saknasvår ut-Enligt attmyndigheter.från andra
Viförfarande.registerbaseratunderlättaförmöjlighetdenna ettnyttja att

anled-inte haföregåendei detskäldock angettsomavanser oss --
står kvar.för dettagrundenrättsligadentillsegå längrening än attattatt

och kap.§ FTL 7kap. 12lagförslagi 14vårtåterfinns ihäromReglerna
2 § FTF.
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Indelningsfrågor5 m.m.

Allmänt5.1

utredningsuppdragetsi kapitel 3anförtsvadframgåttSom omsomav
generellnågonvarituppgift intevårinriktning har göraallmänna att

gäller indel-Vaduppbyggnad ifastighetstaxeringens stort.översyn av
exempel därkonkretadirektiven några över-ibyggnaderningen angesav

gränsdragningen falli vissagällervadpåkallade,väganden närmastansetts
gångutredningsarbetets harUnderhyreshus.mindresmåhus ochmellan

problemförekommandedel praktiskt ansettdock stött osssomen
företrädare förmedhearinghaftdel harförbi. dennaböra gå linte en

angåendevissa frågorbl.a.följandeVi i detägarkategorier.skilda tar upp
redanVi vill dockbyggnader.allmännakommunikationsbyggnader och

vadingåendeuppfattningvår översynär attnämna att somaven mernu
motiverad. Viskattefritt kanrespektiveskattepliktigtbör varavara

det följande.till detta iåterkommer

ibyggnader FTLIndelningen5.2 av

användning vid be-och pågåendebeskaffenhetfaktiskaEgendomens
förhuvudprinciperanvändningstidpunktenochskaffenhets- utgör

188-189.1979:32regler SOUegendom enligt FTL:sindelningen s.av
grunderna förfastighetstaxeringskommittén, FTK,uttaladeAllmänt om

ägoslagochklassificering byggnadstyper görsindelningen denatt somav
få framtjäna tillhand skalli förstafastighetstaxeringen ettvid att

som taxeringen.vidfattasför de olika beslutunderlagrättvisande
gäller ivadmedbegreppsdefinitionernasamordnaAvsikten att somvar

utformastatistikframställningförfattningar och vidandra samt att
tillämpa.klara och enkladefinitioner attsom var

fastig-fastighetstaxeringskall beslutkap. § FTLEnligt l 1 avseom
i denfastighetsbegreppetskatterättsligadetomfattasVadheter. avsom

kap. §i 4fastighetstaxering bestäms lvidtillämpas närmaremening det
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FTL. förarbetena framgårAv med fastighet vad inom civil-att avses som
hänförs till fastighet jfr.rätten 1973:162 294 och 295 samtprop. s. prop.

197980:40 60. Byggnad allmänt fastighetstillbehörutgör jfr 2 kap.etts.
l § JB. Enligt kap.1 §4 FTL skall byggnad lösäven egendomärsom
taxeras.

Enligt kap.2 l § skallFTL byggnader indelas i byggnadstyper och
mark i ägoslag. Reglerna syftar till till byggnadstyp föra byggnaderatt en
med likartade egenskaper värdemässigt lämpligen bör behandlas påsom

och värderas eftersätt grunder. påDet vilketsättsamma samma egen-
domen klassificeras i olika byggnadstyper och mark, s.k. ägoslag,typer av
har avgörande betydelse för de olika vid taxeringen såsommomenten t.ex.
för bedömningen vilka fastigheter skall skattepliktiga och vidav som vara
indelningen i taxeringsenheter. Vidare används olika värderingsmetoder
för skilda slag egendom.av

Den indelning sker vid fastighetstaxeringen har betydelse iävensom
andra skattesammanhang. Som exempel kan enligt dennämnas att nu-
varande lagen 1984:1052 statlig fastighetsskatt utgår sådan skattom
enbart för fastighet vid fastighetstaxeringen betecknats småhus-som som
enhet, hyreshusenhet, hyreshus bostadsdelen eller lantbruksenhet,t.ex.

det på enheten finns vad betecknats småhus eller tomtmarkom som som
för småhus. Vissa ändringar sker fr.o.m. den januari1 1996. Bl.a. uttas
fastighetsskatt för lokaldelen i hyresenhet,även liksom for industrienhet
inklusive elproduktionsenhet, dock med Någon absolutprocentsats.annan
bundenhet vid vad faktiskt beslutats vid fastighetstaxeringensom
föreligger dock inte i denna del självständig prövning möjligutan ären

RÅvid inkomsttaxeringen jfr. 1993 ref 36.t.ex.
Av kap.4 FTL framgår fastighet skall taxeringsenhetatt inteutgöra om

särskilda omständigheter föreligger. Taxeringsenhet skall antingen omfatta
skattepliktig eller skattefri egendom. Enligt 4 kap. 5 § skallFTL en
uppdelning ske med hänsyn till användning och beskaffenhet.

Vid fastighetstaxeringen skall värderingen ske med utgångspunkt i rikt-
värden. Ett riktvärde i princip värdet den egendom den enhetanger av -

skall värderas värderingsenheten. Varje byggnad normaltutgörsom en-
värderingsenhet. Till grund för indelningen i byggnadstyp ligger be-en
dömning vilken utgöregendom och byggnad. Varje så-av som en samma
dan byggnad skall klassificeras för sig tillhörande de i 2 kap.som en av

För2 § föreskrivna byggnadstyperna. varje byggnadstyp gäller sedan
särskilda värderingsregler 8-11 kap.15 FTL. Klassificeringen isamt
2 kap. FTL därför grundläggande förär övri vid fastighetstaxe-momentga
ringen.

Enligt RSV:s rekommendationer bör varje byggnadskropp anses som en
Ärbyggnad. byggnadskropp uppdelad vertikalt genomgåendeen genom

brandmur,väggar, i två eller flerat.ex. självständigt fungerandegenom
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enheter, bör varje sådan enhet byggnad. Gemensammaanses som en
vinds- och källarutrymmen inte hinder för sådan indelning.utgör en

kap. de byggnadstyperl 2 2 § FTL byggnader skall indelasanges som
Dessa är:

småhus,
hyreshus,
ekonomibyggnad,
industribyggnad,
specialbyggnad.

Gruppen specialbyggnad indelas i sin i inte mindre elvaäntur
undergrupper.

Skatteplikten5.3

Inledning5.3.1

Vid fastighetstaxering skall beslut fattas fastigheternas skattepliktsför-om
hållanden och indelning i taxeringsenheter. Huvudregeln enligt kap.lär

§ taxeringsvärde skall åsättasl FTL varje taxeringsenhet. kap.Av 5att
attframgår dock1 § FTL icke skattepliktig egendom inte skall åsättas

något taxeringsvärde.
Fastighet skattepliktig vad gäller särskilt angivna undantagär utom
kap.3 1-4 egendom, forFTL. Den vilken skattefrihet gäller, utgörs

enligt nämnda lagrum i första hand av:

specialbyggnad,
egendom ingår i nationalpark,som
lantbruk vård-för eller skoländamål,
byggnad vissa institutioner.ägssom av

5.3.2 Skattepliktsreglernas bakgrund

Beslut i skattepliktsfrâgan skall fattas för alla fastigheter och är av
väsentlig betydelse. Den principiella grunden för vissa fastigheteratt
undantagits helt eller delvis från skatteplikt enligt FTL torde ha sin grund
i någon form allmännyttotänkande i förening med det allmänna, iattav

fall tidigare, i realiteten varit till betydande antal angivnavart ägare ett
fastighetstyper. värderingssynpunkter,Rena försvarssekretess och liknande

Ävenkan också ha spelat in. speciella lämplighetsavvägningar harmer
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skattefrihet tordeför vad grundarNågongjorts. nämnare somgemensam
utgått vidfastighetsskattVad gäller densvår finna.att somvaranumera

grunden likaså varit denprincipiellaperioder har denolika nytta som
Andrai fråga.godo fastigheternasamhället tillkommaansetts genom

skattepolitiska lämplighetsöver-haft sin grund iharundantaganden
enligt kap.från skatteplikt 3närvarande medför undantagetväganden. För

198485:18fastighetsskatten prop.den statligabefrielse från bl.a.FTL
Även frånsammanhang undantageni andrafastighetskatt.statlig ärom

vid förmögenhetstaxe-betydelse, såsomför fastighetskatteplikt t.ex.av
inkomsttaxeringsfrågor.och i vissaringen

fastig-kommunalskattelag,reglernai 1928 års KL,ursprungligaDe om
kommunikations-försvars- ochi huvudragskatteplikt innebarheters att
Övriga fastigheterskatteplikt.undantagna fråni sin helhetfastigheter var

ändamål kvalificera-användes för sådantskattefria till den del de somvar
olikafå till effekti kunde såledesskattefrihet. Reglerna KLde till att

inrättade för sinsemellananvändes ellerbyggnad,delar varsomav en
skulle taxeringsvärdeolika. Enligt § KLändamål, behandlades 5olika

skattepliktig delskattepliktig ickefor såvälåsättas separat enavsom
fastigheter igällde för samtligabyggnad. Detta settutom stort --
kommunikationsfastigheter.platser ochnationalparker, allmänna

skattepliktsreglerna medmindre ändringar ihand gjordes vissaEfter
vissa institutionersutvidgades. Bl.a. undantogsskattefriheteninnebörd att

skatteplikt.verksamhet, frånvilka användes i derasbyggnader,
på uppdelningenfastighetstaxeringskommittéer pekadeårs1966 att av

medförde hel delskattepliktig och skattefri delfastighet enen enen
eventuellt skulle kunna lösasdiskuterade dessaproblem. Man även om

inte läggahuvudsaklighetsprincip valdeinförandet attmengenom av en
f..fråganfram något förslag i SOU 1968:32 45s.

fastighetstaxeringsutredning genomfördesårsEfter förslag 1971av
sin helhetfastighetstaxering fastigheter iårs allmännafr.o.m. 1975 att som

åsättas taxeringsvärde SOU 1973:4fria från skatteplikt inte skullevar
f..281s.

skattepliktsreglernaframhölls önskvärdhetendirektiven till FTKl attav
otidsenliga och svåra tillämpa.eftersom de upplevdesförenklades attsom

omfattande ändringar i regleringenbakgrund härav föreslog FTKMot av
244-316.från skatteplikt för fastigheter SOU 1979:32undantagen s.

övervägandeprincip, felaktigt kallad huvud-oftaBl.a. föreslogs att en
byggnad. Vidaresaklighetsprincip, införas vid indelningskulle gavav en

till delvis förändrad på vilkenförslaget uttryck för anpassning en synen
undantas från skatteplikt.egendom bordesom

princi-föreslog följandehänsyn till tekniska förändringar FTKFörutom
särskilda undantagför skattepliktsreglerna intepiella grunder när angavs:
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bostadsbyggnader och kontorsbyggnader skulle inte undantas frånCl
skatteplikt,

dvs.ägarkravet, endast särskilt angivna kunde godtasägareattEl som
skattefri egendom, skulle minska i betydelse.ägare av

Departementschefen anslöt sig till FTK:s förslag prop. 197980:40
69 och anförde bl.a. remissinstansernai varit positiva ochatt stort setts.

kommitténs förslag medförde den önskvärda förenklingen.ansett att

skattepliktsregler5.3.3 FTL:s

Någon uppdelning i skattepliktig och icke skattepliktig del taxe-av en
ringsenhet skall inte enligt FTL. byggnad således iEn sin helhetgöras är
skattefri, den till övervägande del, dvs. 50 %, används föränom mer
ändamål medför den skall klassificeras byggnadstypenattsom som spe-
cialbyggnad. Taxeringsvärde dåskall inte åsättas någon del byggnadenav

kap. och2 3 § 3 kap. FTL. Den övervägandeprincipen konse-ärnya
kvent genomförd beträffande samtliga byggnader.

Den egendom enligt 5 § KL skattefri vari intestort sett,som var men
helt, identisk med den motsvarande egendom reglerats i kap.3 FTL.som
Till specialbyggnad enligt kap.2 2 § FTL har dock viss egendom hänförts

skattefri skattepliktig enligtär KL, jordbrukt.ex.som nu men som var
och byggnader fastighet används inom vårdområdet. Enannan som an-
passning till de samhällsförhållandena eftersträvades också, t.ex.nya

förslaget byggnader användes för bl.a. busstrafik skulleattgenom som
undantas från skatteplikt. Förslaget ägarkravet i del fall skulleatt en
slopas innebar också viss utvidgning skattefriheten. bostads-Fören av
byggnader innebar förslaget däremot inskränkning i den tidigareen
gällande skattefriheten. inskränkning föreslogsEn också beträffande
hotell-, administrationsbyggnader,och hör till kommuni-restaurang- som
kationsanläggning. En nyhet infördes vissFTL attannan som genom var
egendom, tidigare varit undantagen från skatteplikt och därför intesom
åsatts något taxeringsvärde, blev skattepliktig och reglerades kap.7genom
16 Egendom hänförs till denna paragraf skall taxerings-som anges som
enhet med taxeringsvärde 0 jfr. 197980:40 f..120 gällerDettaprop s.

tillsammansärbyggnader på värda undert.ex. 50 000 kr,tomten som
liksom för övrig mark, vattentäckt mark, vissa markanläggningar och
industritillbehör. Genom behålla skatteplikten för egendomen och låtaatt
den värderingsenhet med värde 0 inom taxeringsenhetutgöra undgåren

i de flesta fall särskild taxeringsenhetgöra egendomen iattman en av
fråga. Byggnad på mark skall dock alltid särskildutgöraannans en
taxeringsenhet jfr kap.4 2 § FTL.
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skalli princip intebostadsbyggnaderframhållassärskiltskallDet att
därför klassificerasskall inteskatteplikt.från Deundantagna somvara

197980:40285, 308-310jfr. 1979:32specialbyggnad SOU samt prop.s.
Även administrationsbyggnaderochförvaltnings-vad gäller78.s. -

klassificerasskattebefriasinte skalldessagäller attkontor att genom-
endasärskilt angivits i lagtexten. Deinte dettaspecialbyggnader omsom

förvaltningsbyggnaderochadministrations-undantagitsfall är somsom
2881979:32 257,allmän byggnad SOUklassificerasskall samts.som

77.197980:40 s.prop.

Övervägandeprincipen5.4

Inledning5.4.1

hänföras till skerbyggnad kanbyggnadstypvilkenBedömningen enav
byggnaden tilländamåltill detmed hänsynenligt kap. § FTL2 3 som

byggnaden tilldetinrättad för ochdel över-övervägande sättär som
Varje byggnadövervägandeprincipen.på, s.k.denvägande del används

byggnadstyp och får inte delasför sig iandra 0rd indelasskall med en
övervägandeprincip innebäranvändningen. Dennagrundi delar avupp

inrättad förbyggnadenhalvaavgörande vadnormalt ärdet änäratt mer
ledning,tillräckligfördelningOfta kananvänds till.eller ytornas menge

värde-del kaneller vilkentill volymfåribland även varasomman se
byggnader skerskattepliktigaavkastning.alternativt högst Förfullast ge

skattefria sådanainrättad medan förbyggnadenefter huravgränsningen är
avgörande 2 kap. 3 § FTL.användningssättetspecialbyggnader är

där byggnadfall kan tänkasentydigt eftersominte heltLagrummet är en
skattepliktigaför fleraanvändasså den lämpligen kaninrättadär att

RÅ användningssättgodtagitref harpraxis 1993 62ändamål. l attman
skattepliktiga byggnader.indelningenvidfår inverka även av

kan indelasbyggnad,regelmässigt byggnaden. FörMarken följer som
övrig byggnad ochindustribyggnad ellersmåhus, hyreshus,både somsom

specialbyggnad. Byggnad,indelasden skallspecialbyggnad, gäller att som
skall in-ekonomibyggnad,specialbyggnad ochbådekan indelas somsom

ekonomibyggnad.delas som

Övervägandeprincipens bakgrund5.4.2

kundenågotfastighetstaxering tillämpadesårs allmännaFöre 1975 som
vid fastställandeövervägandeprincip endastpåminnasägas avom en

skattepliktsförhållandena enligt KL.5 §
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Inför 1975 års AF T i RSV:s handledning ganska omfattande anvis-gavs
ningar for värdering likartad med den gällande metoden med värde-en nu
ring efter riktvärden. Klassificeringen i byggnadstyper utvecklades också
i viss utsträckning. Enligt dessa anvisningar skulle indelningen markav

främst utifrån egendomens faktiskagöras användning och beträffande
byggnader den faktiska användningen och beskaffenheten. Som tidigare

saknades vid denna tidpunkt regler i författningsformnämnts hurom
byggnader skulle klassificeras. Först FTL reglerades i sådan formgenom
frågan hur byggnader och mark skulle klassificeras vid fastighetstaxe-om
ringen.

ansåg iFTK enlighet med reglerna i 1975 års klassificerings-att -
övervägandeprincip ändamålsenlig försystem mest avgöraatten var-

till vilken byggnadstyp fastighet skall hänföras, dvs. det ändamål fören
vilket byggnad huvudsakligen till hälften används elleränen mer- -

inrättad skulle indelningen.är Genom denna konstruktionavgöra med
klassificering byggnader efter beskaffenhet och användningssätt ansågav

sig få väl avgränsad för skattefria byggnader.man en grupp
Kommittén anförde bl.a. SOU 1979:32 193 -198:s.

de fall byggnadl inrättad för endast ändamål eller harär etten
endast specialanvändning det sig självt vilken användning elleren ger
beskaffenhet den huvudsakliga. Så förhåller detär sig dåsom en
byggnad i sin helhet inrättad med affärslokaler ochär används för
affärsrörelse. Den skall då klassificeras hyreshus. förAtt avgörasom
vilket ändamål byggnad huvudsakligen används eller inrättadären
kan vid fall blandad användning eller beskaffenhet medföraav
svårigheter.

metodEn till vilken användningär eller beskaffenhetatt se som
den golvarean. missvisandestörsta Ett resultatupptar kan dock

åstadkommas genomgående använder denna metod. För ettom man
användningsområde kanske det krävs endast mindre del bygg-en av
naden. l gengäld kan det för denna användning nödvändigt medvara
särskilt påkostade lokaler. Det kan därför motiverat beaktaattvara

anläggningskostnaden för deäven olika delarna huset. Hyresvärdetav
kan också faktor med vid bedömningen. Det såledesatt ta ärvara en
befogat siganvända bedömningsgrund.än l kompli-att av mer en mer
cerade fall bör således helhetsbedömning ske för få så rättvisan-atten
de bild möjligt vid huvudsak]ighetsbedömningen.som

På jordbruksfastighet kan undantagsvis tvekan uppkomma bygg-om
nad småhus eller ekonomibyggnad. Oftaär det då möjligt be-är att
trakta byggnaden två sammanbyggda hus, småhus och eko-ettsom en
nomibyggnad. Liksom hittills bör sammanbyggda tvåfamiljshus
hänföras till småhus, upplåtelseform. Då fråga vilkenoavsett är om
byggnadstyp byggnad skall tillhöra med hänsyn till huvud-en anses
saklighetsprincipen, står valet vanligen mellan hyreshus, special-
byggnad och industribyggnad.

byggnad harEn relativt homogent utförande. Vissa lokalert.ex. ett
i byggnaden används för ändamål medför byggnad klassifice-attsom
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inrättadeanvänds ochandra lokalerspecialbyggnad, medan ärras som
bördetta fallklassificeras hyreshus. lbyggnadsådant sätt att som

de olikaledningmedklassificeringen kunna avgöras arean avav
byggnad heltifall kanlokalerna. l utrymmenaett annat varaen

inrymd ieller kyrkadå biografolikformade, ärteater,t.ex.som
kontor och butiker. Ominnehåller bostäder,i övrigtbyggnad som

uppenbart olikafall intevolymenheti sådantkostnaderna ärettper
volymdel byggna-grundas hurklassificeringen kunnabör stor av

de olika delarnaden upptar.som
industriändamålochför både kontors-byggnad användsde falll en

storleksordningheltför industridelenkostnaden änoch är av en annan
klassificeringen grundas påbörhänför sig till kontorsdelen,den som

värden. Ofta kanmellan delarnasrelationernabedömning enaven
påoch i andra fallhyresuppskattningbedömning grundas påsådan en

byggkostnader.nedlagda
utifrånhuvudsakligheten bedömassåledesSammanfattningsvis bör

m3m2 bruttovolym, de olikaellerstorleksmått golvytaenkla omsom
delarna däremotjämförbara.någorlunda Harbyggnadsdelarna är en

huvudsaklighetenbeskaffenhet börutformning ochhelt olikartad
värde.ledning delarnasmedavgöras av

byggnaderna skulle indelasförslagl97980:40 godtogs FTK:sI attprop.
ändamål de faktisktväsentligt på grund deti allti byggnadstyper varav

med den pågående använd-ändamål avsågsför eller detinrättade som
tilli fråga förslagetDepartementschefen anfördeningen. över-om

följandevägandeprincip s. 70-71:

i börjanuppdelning tillkom redanreglernanuvarandeDe avom
medvisat sigUnder årens lopp har detl920-talet. att systemet en

upphov tillskattepliktig delskattefri ochuppdelning i gettenen
intetillämpningssvårigheter. Problem uppkommerpraktiskaåtskilliga

regler särskilddär enligt nuvarandevid fastighetstaxeringen,bara en
skattepliktigtfråga mindretaxeringsenhet kan få bildas i ettom

vid den löpandeskattefri byggnad.i eljest Avenutrymme en
det gällersvårigheterinkomsttaxeringen dyker närt.ex. attupp,

fördelas mellan de skildaolika slag skallhur kostnaderavgöra av
ocksåhar ställt sigtidigare utredningssammanhangdelarna. l man

huvudsaklighetsprincip. Som jagpositiv till övergå tillatt nyssen
kritikförslag mottagits välvilligt.nämnde har kommitténs Den

Enligttagit sikte på gränsdragningsproblem.framförts har främstsom
färre tvister mellanhuvudsaklighetsprincip leda tillmening börmin en

än.nuvarande reglerskattskyldiga och myndigheternade om upp-
Å övergången från skatte-medför principendelning. andra sidan att

blivice i del fall kan tänkastill skattefrihet ochplikt versa en
mindre delanvändning i endastberoende ändrad en av enenav

förmoda den före-finns emellertid anledningbyggnad. Det attatt
skattskyldi-till fördel för dei åtskilliga fall kanslagna principen vara

skattefrihet tordekomma i fråga förbyggnader kanDe somga.
de användningssätt kanregelmässigt sådananämligen att somvara

lösningaralternativaskattefrihet dominerar. Demotivera som
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några remissinstanser medför enligt min mening intepresenterats av
sådana påtagliga fördelar i förhållande till kommittéförslaget deatt
bör väljas. hurOavsett gränsdragning kan inte heltgörsen man
undvika svårigheter. Jag i likhet flertaletmed remissinstanser attanser
kommitténs förslag lämplig lösning hittillsär ganskaetten
ohanterligt problem. Förslaget bör därför genomföras. tydlighetensI
intresse jagvill huvudsaklighetsprincipen innebärnämna att att
byggnaden till övervägande del, dvs. till hälften skall användasänmer
för det ändamål motiverar skattefrihet. enstaka falll kan detsom
förekomma byggnad används för två ändamål och då fåratt änen mer
det ändamål dessa dominerar avgörande.av som vara

bedömningen förhållandetFör mellan olika delar i byggnad harav en
RSV meddelat följande anvisning:

principl bör byggnad indelas efter byggnadstypen den delen
värde övervägande. l praktiken kan dock indelningenär i flertaletvars

fall med ledning enklare jämförelser.avgöras mindrel komplicera-av
de fall kan avgörandet vilken byggnadstyp överväger t.ex.av som
grundas jämförelse storleken de olika delarnas golvytor.en av av
Men andra grunder kan tillämpasäven vid bedömningen, deom
framstår lämpligare. Om olika delar byggnaden har väsentligtsom av
olika rumshöjd, bör de olika delarnas volym läggas till fört.ex. grund
klassificeringen. Om hyresavkastningen från byggnadsdelarna är
påtagligt olika, bör avgörandet grundas den totala hyresavkast-
ningen. byggnadsdelarnaHar väsentligen olika användning och
utformning och hyressättning inte möjlig,är för kyrkort.ex.en som
och kommunikationsanläggningar, bör byggnadskostnaderna och
markvärdena för de olika delarna kunna tjäna till ledning.

ytterligarel anvisning har RSV uttalat följande:en

Om eller flera byggnadsdelar, hänförliga till olika byggnadsty-tre
förekommer i och byggnad, bör byggnaden i sin helhetper, en samma

klassificeras tillhörande byggnadstypen för den byggnadsdel,som som
i förhållande till och de övriga delarna övervägande.ärvar en av

Då den övervägande delen byggnad hänföra till special-är attav en
byggnad, bör olika slag specialbyggnader ingår i special-om av-
byggnadsdelen byggnaden i sin helhet klassificeras tillhörandesom-
det slag specialbyggnad som-överväger.av
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specialbyggnadiIndelningen5.5

Inledning5.5. l

föras§ FTLenligt kap. 2skall 2specialbyggnadbyggnadstypenTill
huvudregeln i 3 kap.enligtskattepliktfrånundantasskallegendom som

§ FTL.2
elvaspecialbyggnaderindelas utgörsskallByggnader avsomsom

egendom:grupper av

försvarsbyggnad,
kommunikationsbyggnad,
distributionsbyggnad,
värmecentral,
reningsanläggning,
vårdbyggnad,

idrottsanläggning,ochbad-, sport-
skolbyggnad,
kulturbyggnad,
ecklesiastikbyggnad,

byggnad.allmän

skall byggnad krävs dess-i allmänindelasbyggnadFör att gruppenen
menighet. Dettaellerkommunbyggnaderna ägs staten,utom att annanav

special-i frågaavgörande betydelseharfall där ägandetendadetär om
byggnader.

vilket bygg-detspecialbyggnadindelningenför är sättGrunden som
special-hänförlig till de elvaEgendomanvänds.naderna grupperna av

börsamhällsnyttigt ändamål detsådanthabyggnad har attettansetts
följerDärmedFTL.skatteplikt enligt kap. 1 §från 3undantagmedföra

lagen 1984:1052fastighetsskatt enligt §från 1bl.a. frihetockså om
förmögenhetsskatt.från Föroch tidigarestatlig fastighetsskatt även

fastighetsägarenintespecialbyggnad enligt krävsFTLindelning attsom
ägarkategori. ställetbyggnad tillhör viss Ii fråga allmänutom om --

moti-egendomicke skattepliktigkaraktär ärbyggnadernasdetär somav
specialbyggnader.klassificeringengjordatill denvet av

grundinställning bostadsbygg-FTK:sframgått 5.33Som attvarovan
alla bostadsbygg-från skatteplikt ochundantagnaskullenader inte attvara

gjordesskattepliktshänseende. Undantagibehandlas likanader skulle
vilka klassificeradesoch skolhem,elevhemför prästgårdarendast samt

bostadsdelar byggnadergällerspecialbyggnad. Detsamma somavsom
specialbyggnadövervägandeprincipen klassificerastillmed hänsyn som

197980:40 78. Enoch 308-3102851979:32SOU samt s.prop.s.
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liknande generell regel uppställdes för förvaltnings- och administrations-
byggnad kontor. Kontorsbyggnader skall inte skattefria och intevara-
klassificeras specialbyggnad, detta inte särskilt angivits i lagen.som om
Undantag gäller fördock nämnda slags byggnader ägs staten,som av
kommun eller menighet, alltså skall klassificeras allmänannan som som
byggnad SOU 1979:32 och257 288; 197980:40 77.s. prop. s.

Särskilt vissa5.5.2 specialbyggnaderom

det följande redogörs kortfattatl för bakgrunden till reglerna någraom av
specialbyggnaderna.

Kommunikationsbyggnad

Enligt kap.2 2 § FTL skall hangar, lokstall, terminal, stations-garage,
byggnad, expeditionsbyggnad, vänthall, godsmagasin, reparationsverkstad
och liknande indelas kommunikationsbyggnad, byggnadensom om an-
vänds för allmänna kommunikationsändamål. Frihet från skatteplikt skall

förgälla byggnad används i järnvägars,även Statens Luftfartsverkets,som
Banverkets, Svensk Rundradio Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebolags,
Sveriges Television Aktiebolags och Sveriges Utbildningsradio Aktiebo-
lags verksamhet.

Bestämmelsen innehåller inte någon allmän definition vadav som avses
med kommunikationsbyggnad. Däremot förutsättning bygg-attanges som
naden måste användas för allmänna kommunikationsändamål. Exempel
lämnas vilka slags byggnader kan bli aktuella, förutsatt deattsom
används för sådant ändamål. Dessutom byggnader används ianges som
viss specificerad verksamhet.

Bakgrund

Den bakomliggande tanken i 1920:191 kommunikationslederattprop. var
beredde de kommuner vilka de gick fram så påtagliga förmåner attgenom
kommunernas intresse dem måste kommunikations-än uppvägaav mer
ledernas intresse kommunernas verksamhet. skattefrihet borde därförav
gälla såväl för enskildas kommunikationsanstalter. skullestatens Densom
dock endast gälla sådan fast egendom behövdes för driftens omedel-som
bara behov. Anläggningar verkstäder o.d., lika väl kundestörresom som

förlagda håll olägenhet för själva driften, borde inteannat utanvara
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uttalade sig departements-riktningsärställning.någon Iberedas samma
312.1927:102chefen prop. s.

byggnader medbordeskattefrihet endastansågFTK att en meraavse
därförförslaget skulletrafiken. Enligttill självaanknytningdirekt

inte längrekommunikationsanläggningtillkontorsbyggnader hör varasom
frågagälla ibegränsningen bordeframhöll denskattefria. Man att om

forborde gällaskattefrihet endastskattepliktfrånundantagen att
kommunikationsändamål SOUför allmännaanvändsbyggnader som

byggnaderborde omfattaSkattefriheten250-255. utom1979:32 s. -
kommunikationerallmännaför allaanvändskontorshus typer avsom-

257-258.1979:32SOU s.
s. 72197980:40 71-72. lgodtogs prop.Förslaget samman-prop.s.

menadesvadkommitténs uppfattningdepartementschefenfattade somom
ochskullekommunikationsändamål. Dessamed allmänna avse person-

frågaVidare skulle detför allmänheten.godsbefordran, är öppen varasom
regelbundenhet ilinjetrafik med viss turerna.om

m.fl. verksamhetpostverketsByggnader i

föranleddejärnvägar skatte-skattefrihet forföranleddeskälSamma som
omedelbara behovför driftensoch telegrafverkensförfrihet även post-

första stycket i356, 5 § 1byggnader 1920:191avsedda prop. mom.s.
Även från skatte-skulle undantasdessa byggnaderansågattFTKKL.

de domineranderadio ochanförde vidare TVKommitténplikt. äratt
befolk-delnår mycketkommunikationsmediernaallmänna stor avsom en

Radio och dess dotter-används i Sveriges ABByggnaderningen. som
kommunikationsbyggnad ochdärförverksamhet bordebolags utgöra

från skatteplikt.undantas
departementschefen till FTK:sanslöt sig72197980:40 s.l prop

och Luft-gälla SJ:sregel bordeförklaradeförslag attsamt samma
verksamhet.fartsverkets

Svenskrundradiosändningar bildatsförbolagEfter det att ett nytt
public service-företagenomorganisationAktiebolag ochRundradio en av

programföretagen Sverigessjälvständigadeskett, innebärande att tre
Utbildningsradio ABRadio och SverigesSveriges ABTelevision AB,
bestämmelsenverksamhetomfattades bolags prop.dessaskapats, av

och1992:610 1992:828.199192:140, SFS
medi dels affársverkjärnvägar delatstidigare StatensSedan det ettupp

medmyndighet benämnd Banverkettågtrafiken, delsför ansvarenansvar
används i Ban-sådana byggnaderfogadesför infrastrukturen, även som

kommunikationsbygg-till den kretsverksamhet uttryckligenverkets av
1992:1667.specialbyggnader 1992932122, SFSprop.nader utgörsom
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samband med Televerketl ombildades till aktiebolag uttaladesatt att
Televerket, i likhet med andra företag bedriver televerksamhet, intesom
bör undantaget från skatteplikt för specialbyggnader används ivara som
verksamheten. ändrades i enlighetFTL härmed prop. 199293:200, SFS
1993:606.

Också vid Postverkets bolagisering konstaterades det statligaatt nya
postbolaget skulle bli bland fiera enskilda postbefordringsföretag.ett
Eftersom olika Skatteregler inte borde gälla för Posten ochAB andra
postbefordringsföretag ändrades såFTL Postverket bort från deatt togs
uppräknade verksamheterna 199394:38,prop. SFS 1993:1697.

Vå rdbyggnad

Med vårdbyggnad dels specificerade vårdbyggnader användsavses som
för antal uppräknade vårdformer såsom sjukvård, nykterhetsvård,ett
narkomanvård, barnavård, kriminalvård, arbetsvård, åldringsvård eller

psykiskt utvecklingsstörda, dels vårdbyggnad deänomsorg om annan nu
nämnda används hem behöver institutionell vårdsom som personer som
eller tillsyn.

arbetsvårdByggnader för m.m.

förslag innebarFTK:s bl.a. byggnader for arbetsvårdskulleatt vara
skattefria SOU 1979:39 268. Departementschefen delade kommitténss.
mening prop. l97980:40 74.s.

Anläggningar för skyddat arbete fanns inom den landstingskommunala
arbetsvården. Arbetsvård bedrevs dels arbetsvårdsföretag, dels arbets-av
vårdsinstitut. Arbetsvårdsföretagen omfattade verkstäder för skyddat
arbete, kontorsarbetscentraler, industriella beredskapsarbeten och hem-
arbeten. Vid arbetsvårdsinstituten bedrevs arbetsprövning och arbets-
träning. Byggnader för psykiskt utvecklingsstörda kunde enligtomsorg om
FTK dagcenter, vårdhem, inackorderingshem jordbruk ochsamtvara
skogsbruk. Psykiskt utvecklingsstörda kunde också sysselsättas inom
arbetsvården.

vårdbyggnadAnnan vårdför institutionell

Utöver de specificerade vårdbyggnaderna föreslog FTK definitionenatt
vårdbyggnad skulle inrymma byggnadäven den användsannan om som
hem behöver vård och tillsyn. anslutningI härtill uttaladepersoner som



SOU 1995:148132

arbetsvârden, med beakt-utförs i hemmet inomarbetekommittén att som
berättiga till skattefrihet förhuvudsaklighetsprincipen, inte bordeande av

bostadsbyggnader inom övrigaanlades påbostadsbyggnad. Samma synsätt
skattefrihet för de byggnader därberättiga tillvårdområden, ansettssom

sådan vård i liten skala,vården Om utövasutövas. t.ex. attgenom
i borde dettautvecklingsstörda vårdas anhöriga hemmet,elleråldringar av
skulle fråntill bostadsbyggnader undantasinte skälenligt FTK attvara

skatteplikt SOU 1979:32 269.s.
vård-till förslag.Departementschefen anslöt sig i princip FTK:s För att

enligt denneåtnjutande skattefrihet borde detskulle komma ibyggnad av
tydlig-institutionell vård.byggnad där det drevs Förfråga om envara

frågaframgå det skulleockså lagtextenhetens skull borde det att varaav
vård eller tillsyn.institutionellom

ålderdomshem, pensionärshem,grundad på §Enligt praxis 5 KL var
sådanakonvalescenthem 0.d. bådevilohem, barnhem ochsjukhem, som-

vissa skattepriviligieradeoch sådana ägdesägdes det allmänna som avav
skatteplikt, i fall avgift inteundantagna från togs utvart ompersoner -

skatteplik-egendomens värdevissa fall ansågs delde boende. I avenav
i fråga institutionavgränsningen endasttig. Enligt FTL görs typenom av

avkastning ställs inte.villkor i fråga elleroch några ägareom
till övervägande delservicehus och liknande,Enligt praxis har som upp

vård-skola indelasbostadslägenheter med kök, inte ansettstas somav
byggnaden också innehållerbyggnad, även utrymmengemensammaom
få sjukvård, matlagning och tillsyn,och de boende kan hjälp med annan

RÅ målref 196 -95indelats hyreshus 85 1:91 l-ll, RRutan nrsom
och 6868-93.5018-94

Allmän byggnad

indelas specialbyggnad.Allmän byggnad skall enligt 2 kap. 2 FTL§ som
byggnad tillhörMed allmän byggnad enligt lagrummet staten,avses som

används för styrelse, för-kommun eller menighet och allmänsomannan
fritidsgård byggnadvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet ochsamt

allmän byggnad skall inte byggnadmed likartad användning. Som anses
används för statens affärsdrivande verksamhet.som

såledesde i lagrummet angivna byggnaderna gäller ägarkrav,För ett
nämligen endast sådan byggnad inte har enskild kan indelasägareatt som

Ãgarkravets frågaallmän byggnad. betydelse framhölls särskilt isom om
allmänna administrations- och förvaltningsbyggnader. Skäl undantaatt

kunde enligtenskilda företags administrationsbyggnader från skatteplikt
föreligga. ställas i frågakommittén inte Samma ägarkrav borde även om
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förvaltningsbyggnaderadministrations- och för allmän styrelse 0.d. som
för övriga allmänna byggnader SOU 288.1979:32 s.

byggnader skall indelas allmänDe byggnad och specialbygg-som som
nad genomgående skattefria också enligt Till de5§ KL. skatte-nästanvar
fria byggnaderna räknades de kungliga slotten, riksdagshuset, stats-

de centrala ämbetsverkens byggnader,departementens och även om
ämbetsverken hade inseende eller ombesörjde någon affärs-över statens

länsresidensen övriga förvaltningsbyggnader.verksamhet, och allmänna
ansåg bestämmelser skulle behållasFTK KL:s SOU 1979:32 s.-288-att

Skattefriheten borde dock uttryckligen utvidgas till289. ävenatt avse
fritidsgårdar och liknande byggnader. Alltjämt skulle det uppställas som

kommun eller menighetkrav skulle byggnaden.ägaatt staten, annan
Departementschefen sig tillanslöt förslag l97980z32FTKzs prop.
77.s.

användningssättByggnadens

måsteägarkravet byggnadens användningssättFörutom stämma överens
med vad enligt bestämmelsen förutsättning för indelningärsom en som
allmän byggnad. Ledning vid precisering vad skall med deav som avses

byggnaderolika slagen kan hämtas från praxis tiden ävenav som avser
före ikraftträdande. Beträffande fritidsgårdFTL:s och byggnad med
likartad användning saknades dock motsvarande bestämmelseen om

iskattefrihet KL. De byggnader skall indelas allmängrupper av som som
byggnad är:

för allmänbyggnad styrelse,
förvaltningsbyggnad,
rättsvårdsbyggnad,
byggnad för ordning och säkerhet,
fritidsgård och byggnad likartadmed användning.

Byggnader för barnavârd, tillhörde kommun ellerstaten,som annan
menighet undantagna från skatteplikt enligt 5 § 1 KL. Det-var mom.

gällde byggnad hörde till sammanslutning syftade till attsamma som som
främja vård uppfostranoch barn. S.k. ungdomsgårdar också skatte-av var
fria enligt Någon direkt5 § KL. motsvarighet till fritidsgårdarna fanns
inte vid tillkomst och någonKLzs anledning införa särskiltatt ettsenare

frånundantag skatteplikt i då detKL gällde fritidsgårdar ansågs inte
föreligga.

föreslog fritidsgårdarFTK och byggnader med likartad användningatt
skulle klassificeras allmän byggnad och specialbyggnad och där-som
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skattefria. kommittén fyller sådana gårdar ochockså bli Enligtigenom
samhällsfunktioner och borde därförviktigaliknande byggnader vara

Även dock ägarkrav uppställas.från skatteplikt. här bordeundantagna ett
endast kommunerna ägda byggnaderhuvudsak torde enligt kommitténl av

beröras SOU 1979:32 289.s.
197980140Departementschefen biträdde förslaget 77.prop. s.

fritidsgårdsanvändning likartad medTill byggnader med ärsom en
ungdomsgårdar och kvartersgårdar. huvudsakhänföras ltorde kunna t.ex.

byggnader beröras.kommunen ägdatorde endast av

affärsdrivande verksamhetStatens

till skattepliktiga.enligt anvisningarna § KL FTKbyggnader 5Dessa var
ävenenligt SOUsärskild motivering så skulle gälla FTLföreslog attutan

Departementschefen biträdde förslaget prop.288-289.1979:32 s.
197980:4O 77.s.

överväganden förslagoch5.6

Inledning5.6.1

specialbyggnader med därtill hörande skatte-indelning iReglerna om
förhållandevis och stundom inte helt lättillämpade.pliktsfrågor är nya

emellertid på åtskilliga frågor. Vårapraxis harGenom gettsnumera svar
inledningsvis inte för någondirektiv såsom nämnts utrymmeger --

i skattepliktigskattefri byggnad.omfattande indelningenöversyn avmer
vissa frågeställningar uppkommitutredningsarbetet har dockUnder som

bl.a. gällerindelningsregler och tillämpningen dessa, vadberör över-av
vägandeprincipen och byggnad kap. och FTL.allmän 2 2 3

tillkomst främst två slag för-Sedan de nuvarande reglernas synes av
ändringar skett. Dels har utvecklingen vissa områden blivitha en annan

förförutsett, dels bl.a. formerna bedrivandet statlig verk-harän man av
samhet ändrats.

hänseendet främst förenklings-det förstnämnda kan denI noteras att av
övervägandeprincipen tiden fått effekter mä-skäl motiverade med man

förutsett, sådan effekt förhållandet övervägande-hända inte En detär att
taxeringsenheten intebedömningen i sig innebär, den del över-att av som

beskattas den övervägande delen. denNärväger sätt somsamma
hälften,skattepliktiga delen byggnad mindre byggnadär än t.ex.en enav

för kommunikationsändamål innehåller kontorsutrymmen,ävensom
Vidare övergången frånslipper å andra sidan i dag skatt på allt. kanman
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till skattefrihet och vice i fallskatteplikt del bli beroendeversa en av en
användningändrad i endast mindre del byggnad. Effekterna ien av en

häravfastighetsskattehänseende har vad hyreshusen undanröjtsavser
bostadsdelen och lokaldelen i hyreshus, inrättat föräratt ettgenom som

både bostäder och lokaler, skall skilda värderingsenheter prop.utgöra
199293:l22, kap. får till följd fastighetsskatten6 3 § FTL. Detta skallatt

direkt bostadsvärdetberäknas respektive lokalvärdet inomseparat en
taxeringsenhet, oberoende hur byggnaden eller taxeringsenheten ärav

Ävendvs. övervägandekriteriet har här tagits bort. for indu-sammansatt,
stribyggnad, småhus eller ekonomibyggnad gäller fårde indelas i tvåatt
eller flera värderingsenheter kap.6 3 och 5 §§ FTL. Specialbyggnaderna
kan däremot inte på motsvarande indelas i värderingsenheter, på grundsätt

bestämmelsen i kap. taxeringsenhet4 4 § FTL skall omfattaattav an-
tingen skattefriskattepliktig eller egendom. hyreshus tillOm över-t.ex. ett
vägande del, dvs. något hälften, används för undervisningsända-änmer
mål, får detta till följd fastighetens bebor återstående delarägareatt som
får sitt boende förbilligat byggnaden inte åsätts något taxerings-attgenom
värde. Någon fastighetsskatt utgår då inte.

nämnda effekterna den olika behandlingen i fastighetsskatte-De avnu
hänseende vad gäller bostäder i skattepliktiga respektive skattefria bygg-
nader förhållandesak. Ett bör beaktas den totaleffektär ärannaten som

i vissa fall.kan uppkomma Till grund för övervägandeprincipen lågsom
slippa bestämma förvärden obetydliga Såsträvan att utrymmen.en mer

länge det sig måttliga värden tveklöst förenklingsskälrör ärom mer av
eftergifter i skattepliktshänseende försvarliga. Mersvårbedömbara deär
effekter uppstår beträffande omfattande byggnadsanläggningar. Somsom

exempel kan här Vasaterminaleni Stockholm. dettalnämnas ännuett
slutligt avgjorda mål frågan byggnad skall indelas skattefriär om en som
kommunikationsbyggnad eller skattepliktig hyreshusenhet. Beroendesom

utfallet blir taxeringsvärdet antingen kr eller0 500 mkr. lca samman-
hanget särskiltkan utredningsuppdrag dir. 1994:136 harnämnas att ett
lämnats uppgiftendär bl.a. undersöka fastighetsbildnings-hurär att man

kan lösa problem med byggnadsanlåggningar liknande slag.vägen Deav
förslag från den utredningen löser dock endast delär väntaattsom en av
hithörande problem varför måste frågan till behandling från vårata upp
utgångspunkter.

l hänseende märks skattefriheten för bl.a. och tele-ett annat att post-
byggnader nyligen slopades till följd bolagiseringen de aktuellaav av
verksamheterna. har anlagtHär betraktelsesätt FTKman samma som en
gång gjorde i fråga fristående industrianläggningar, nämligen attom man

konkurrenssynpunkt inte bör skillnad mellan statliga och privatagöraur
industriföretag. vissaFör byggnader, byggnader,typer t.ex. postensav
Telias speciella byggnader m.fl. gäller de tidigare, dvs. före bolagise-att
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följd varitfrån skattepliktjust tillundantagnaringarna, varit av vem som
kommunikationsbyggnad kanjusteringar begreppetYtterligareägare. av

behövabakgrunddenna övervägas.mot
be-redan tillkomstfick detta FTL:sbeträffar ägarkravetVad engenom

special-tidigare. Såvitt gällerställningtydligt mindre framskjuten än
för s.k. allmänna byggnader.ägarkrav enbartuppställs idagbyggnad ett

m.fl. här fått vissa konsekvenser.Byggnadsstyrelsen harBolagiseringen av
inträder den situationen dedomstolsbyggnaderBeträffande attt.ex. som

skattepliktiga sådana förvaltasblir medanförvaltas Vasakronan som avav
Såsomskattefria allmänna byggnader.astighetsverk alltjämtStatens F utgör

bli växlingar i skatteplik-således resultatutformats kande reglerna ettnya
be-mellan olika Eneftersom överföringar skerallt översynägare.ten av

byggnad därför påkallad.allmän ärgreppet
från skatteplikt ifråga huruvida regeln undantagEn är omannan

direktiv inget detta.vårabehöver l nämnskap. § FTL3 4 över. omses
föreningsskattekommittén har i sitt slutbetänkande SOUStiftelse- och

kraftigtvilka i vårt remissyttrandefram förslaghär lagt1995:63
stiftelse förApotekarsocietetenssåvitt indelningsfrågorna.avstyrkt gäller

upplösts och någonfarmacins utveckling har dockfrämjande numeraav
inte för detta fall.särskild regel behövs

indelningen i byggnadstyper behandlas ispeciella frågor rörandeVissa
särskilt avsnitt.ett

Övervägandeprincipen5.6.2

övervägandeprincipeni funge-Inledningsvis skall konstateras stort settatt
tillämpningsproblem. Underföranlett några betydandeväl och interat mer

det finns del oklar-har emellertid rått enighetutredningsarbetet attom en
nuvarandepraktiska svårigheter vid tillämpningen denheter och över-av

allmänhet ivägandeprincipen vid indelningen i byggnadstyperi och spe-
gränsdragningen mellancialbyggnad i synnerhet, främst vad gäller hyres-

indelningsfrågorspecialbyggnad. kan underhus och Det nämnas att senare
fall. för vårtår Regeringsrätten i flertal vidkommandeEnprövats ettav

fråga i vad mån Övervägandeprincipen bör formaktuell är ges en annan
den nuvarande.än

Övervägandeprincipen måste ihar räckvidd. samband medDenstor ses
frågaindelningsreglerna, där ställning skall i skatteplikt ellertas om

uppfattadesskattefrihet, kategoribestämningm.m. Som nämnts över-ovan
tillkomst klar förbättring i förhållandevägandeprincipen vid sin som en

åsattetill tidigare förfaringssätt, vilket byggde på taxeringsvärdenatt man
byggnad inte för något särskilt, såsompå de delar användesav en som

ändamål. Reglerna indelning och skattepliktprivilegierat äransett om
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dock inte helt lättillgängliga. likhetl med vad konstateradei förslagetman
till FTL 197980:40prop. 70 71 det väl i och för sig såär gräns-atts. -
dragningsproblem uppstår vilken princip väljer föroavsett avgöraattman
till vilken byggnadstyp fastighet skall hänföras. För specialbyggnadernaen

med undantag, deras användningssättär, avgörande. Enbart förett s.k. all-
byggnader uppställs ägarkrav.männa Vidare måste reglerna indel-ett om

ning i kap.2 FTL bestämmelsernaäven skatteplikt imot 3 kap.ses om
FTL. Här undantas vissa byggnader till följd sin användning eller3 §av
i viss utsträckning på grund ägarförhållandena 4 §.av

Vi har under utredningsarbetets gång huruvidaövervägt skulleman nu
Övervägandeprincipenöverge och i stället övergå till renodladt.ex. en

huvudsaklighetsprincip. Avsikten härmed skulle i så fall inte åter-attvara
vända till den gamla ordningen med uppdelning i skattefri ochen en en
skattepliktig del fastigheten i särskilda taxeringsenheter. I stället harav
diskuterat lösning där indelningsprincipen skulle ändras på det sätteten att
det privilegierade ändamålet bör uppgå till exempelvis minst för%75 att
skattefrihet skall kunna åtnjutas. I lagtexten skulle detta villkorattanges
klart skall uppfyllt, vilket innebär det åligger fastighetsägarenattvara att
visa förutsättningarna för skattefrihet uppfyllda.att Med denär angivna
modellen skulle således i normalfallet något taxeringsvärde inte fastställas
för byggnader för specialändamål,dvs. skulle bortse från återståendeman
skattepliktig användning. dag föreliggerI det vissa svårigheter värderaatt
skattefria delar. falll de där det kommersiella ändamålet överstiger %,75

kontorsbyggnad, skulle medt.ex. sådan modell den del ären en som
skattefri inte behöva värderas. sådantEtt tillvägagångssätt skulle således
inte medföra några ändringar i den grundläggande systematiken i FTL.

kanMan naturligtvis diskutera huruvida lösning där sålunda be-en man
friar övriga skattepliktiga användningsområden ibland skulle kunnaannars

för vissa fallgenerös. l skulle därför kunna skapa värde-anses man en
ringsenhet för den återstående skattepliktiga delen, denna såärom
värdefull inte bör bortse från den. Påatt motsvarande kan det isättman
de fall där det kommersiella ändamålet överstiger förefalla75 % märkligt

inte värdera läkarmottagningiatt byggnad.t.ex. Uppgåren samma spe-
cialanvändningen till mindre 25 % kanän kanske därför tycka denattman
borde värderas enligt regler. Dock skullegängse det måhända enklarevara

den skattefria delen uppgår tillatt, mindre inte25 %, hellerän i dessaom
fall åsätta värde på denna del. följdEn det anförda för byggnaderär attav

inte uppnår den föreskrivna nivån specialanvändning, dvs. därsom
mindre 75 %än specialändamål,utgör uppdelning i två eller fleraen
värderingsenheter skulle krävas.

Övervägandeprincipen inte enbart sikte på indelningen i skattefri-tar
skattepliktig egendom berör också gränsdragningenutan mellan byggnads-
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Även härspecialbyggnad.ochindustribyggnadhyreshus,småhus,typerna
bli tillämplig.med 75 %modellenbeskrivnasåledes denskulle

indelningsprincipändradEffekterna av en

vidskulle fåändrad gräns-effektervilka procentsatsFrågan är en
högreMedbyggnadstyper.nämnda procentsatsmellandragningen en

svåraeffekternaminska. övrigtbyggnader lskattebefriade ärantaletskulle
intefastighetsskattuppmärksammasSamtidigt bör tas utbedöma. attatt
anledningmening saknasEnligt vårtaxeringsenheter.samtligapå typer av

någonminska iskullegränsdragningsproblemförekommandeattatt tro
skulleDäremotändraromfattning procentsatsen.att enstörre genom man
vid såvälskatteförvaltningenarbetsbelastningökadmedföraändring en

SFT.AFT som
vanligtvisuppkommeranvändningssättvilket övervägerFrågan somom

användningsområden.i olikadelatsytmässigtbyggnadatt uppengenom
tämligenledningmedallmänhetindelningen idåpraktiken kan görasl av

används påbyggnadsdockförekommerjämförelser. ytorenkla Det att en
lokalerbyggnader har ärVissatillfällen.olikavid t.ex.olika sätt som

konferens-ochhörsalarmässhallar,såsomuthyrningtillfälligavsedda för
övervägande delför tillavseddafall kan dessadellokaler. attl varaen

mednödvändigtfall blir detsådanaändamål.skattefria Iförhyras enut
detlängeindelningsfrågan. Så ärföruppdelningprocentuell avgöraatt

svårigheteringavanligenföreligger attlokalerfråga typsamma avom
däre-komplicerasGränsdragningenbyggnadstyper.indelningen iavgöra

utformning.olikaskall jämföras harbyggnaddelardenärmot somav en
byggnad,övrigbutik ellerbensinstationerexempel kanSom nämnas

Folkets huskommunikationsbyggnad,ellerkontorVasaterminalen
fárjeterminalkulturbyggnad, och kontorellerochkontor restaurang

normalfallet kan det övervägandekommunikationsbyggnad. Ieller
enklajämförelser på grundhäranvändningssättet avgörasäven avgenom

dominerar.användningssättnågotatt
ganska långtgåendeslagetskisseradedetförändring ärEn avovanav

nackdelar med denför- ochbedömningsamladVidnatur. nuvaran-aven
övervägandeprincipen,vi alltmodellen har trotsde övertygats attommer

rättvistjäna syftetägnadbästalltjämtdess brister, attär att ge en
förhållandevisockså ochPrincipeni byggnadstyper. ytter-indelning är ny

för behålla dendärförVi harbör avvaktas.erfarenheterligare stannat att
Även lösning har vi emeller-med dennaövervägandeprincipen.nuvarande

nuvarande effektenundvika denförmöjlighetendiskuterat atttid attatt,
den änd-undgår beskattning,användningskattepliktig görai och för sig

skattepliktiga delenfall denför detmodellennuvarandei denringen att
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överstiger visst belopp taxeringsvärde skall fastställas för i fall denvart
delen. Skälet till gjort överväganden detta slag detatt är attav even-
tuellt kan omotiverat mycket värdefulla kommersiellaatt utrymmenanses
skulle kunna undgå taxering i de fall skattefritt ändamål detett är över-
vägande användningssättet. Taxeringsvärde för den skattepliktiga delen
skulle åsättas först värdet uppgick till betydande belopp, it.ex.om mer
storleksordningen mkr.5 á 10

Frågan för falldet övervägandeprincipen behålls oförändrad, denattom,
undervägande delen antingen skall värderas eller skattebefrias föranleder
dock följande reflektioner.

Uppdelning i skattefri och skattepliktig del

ändringEn övervägandeprincipen sker lämpligen i samband medav en
AFT. Med den beskrivna lösningen skulle AFT 2000 komma attovan
innebära betydande arbetsbörda för skatteförvaltningen. En mängden
byggnader innehåller delar antingen används för skattepliktigasom som
eller skattefria ändamål skulle nämligen behöva till förnyadtas upp
prövning. Innehåller byggnad tandläkarmottagning ellert.ex. etten en
daghem skall denna del brytas till särskild redovisningsenhet.ut Enen
sådan uppdelning torde medföra antal gränsdragningsfrågorstörreett än
nuvarande uppdelning i skattefriskattepliktigsystem enhet. Fråganutan

kompliceradär kontrollsynpunkt.även ur
För närvarande ändrad skattepliktutgör obligatorisk nytaxeringsgrund.

Ändrad användning kan således föranleda taxering eller taxeringattny ny
måste Vid sådan skallövervägas. hela fastighetstaxeringen tilltasen upp

prövning.ny
Uppdelningen i övervägande respektive undervägande delen av en

byggnad användning olika i tid och saknarär motsvarighet inomvars rum
nuvarande systematik och torde därför kräva någon form specialkon-av
struktion. Vid avgränsningen den undervägande delen i byggnadenav
torde motsvarandeäven del tomtmarken behöva skiljas Påut. mot-av
svarande måste justeringar försätt förhållandensäregna proportioneras.

Från rättvisesynpunkt torde vidare få olika delarövervägas om av en
byggnad inrättad för olikaär ändamål skall beskattas olika. Ensom
byggnad skulle således kunna delas och klassificerast.ex. iupp en
hyreshusdel och industridel. Vidare knyta tillatten ger man genom an
värderingsenhet detta begrepp betydelse. En sådanstörre lösning strideren

systematiken i FTL och försvårarmot också, i fall i dagens läge,vart en
registerbaserad taxering grund svårigheterna ajourhålla värde-attav
ringsenheterna.
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oförändradbehållsövervägandeprincipensåledes utanförslagVårt är att
denVi tidigarevärderingsregler. har nämntkompletterande attytterligare

special-indelasbörbyggnadervilkabestämningennuvarande somsomav
tagitproblemolika skäl. Deifrågasättasbyggnader kan som nu uppav

indelnings-förhållandevisgällande, generösa,grund i debl.a. sinhar
byggnaderspecialbyggnader. Enfrågai storreglerna gruppannanom

industrienhet, vilka hari hyreshus- ellerindelningenvidprobleminnebär
utformning.fastighetsskattensgrund isin

byggnadAllmän5.6.3

rättsvård,förvaltning,för allmän styrelse,användsbyggnadFör att somen
denskattefri krävsskall bli ägssäkerhet staten,ellerordning att av

menighet.ellerkommun annan
Vattenfall ochByggnadsstyrelsen,bolagiseringensamband medl av

organisation beståendeskapadesDomänverket av:en ny

högskole-universitets- ochförvaltningAkademiskaStatliga Hus av
fastigheter,

Fastighetsverk, SFV,Statens1:3
Lokalforsörjningsverksamhet,StatensCl

Vasakronan AB.El

skallmarkområdenochbyggnaderuppgift förvaltatillharSFV att som
riks-fastigheteröverfördesbolagiseringenVidförbli i statlig ägo. av

sådant intresse.fástningarhar överförtsFrån försvarettillintresse SFV. av
myndig-statligafastigheter från andraöverföringEfterhand kan även av

Fastighetsbeståndet beståraktualiseras.heter komma att av:

byggna-kulturarvet, dvs.nationellatillhörande detfastigheterstatligaEl
den svenskaväsentlig delder och utgörmonument avensom

historien,
donationsfastigheter,ochregeringsbyggnaderna statensEl

utrikesfastigheter,statensD
Domänfonden.markområden från den s.k.statligaD

högskolefastigheter, delsuniversitets- ochförvaltar antalSFV även ett
Statligaöverföras tillefterhand skallväntelägesfastigheters.k. som

utredningsfastigheter krävers.k.slutligenAkademiska AB,Hus samt som
förvaltareutredning innanytterligare utses.

kan bl.a.nationella kulturarvettillhörande detfastigheterl gruppen
militärbefástningarkungliga slott,urskiljas byggnader utantypenav
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länsresidensen.nationell karaktärbetydelse, muséer och samtteatrar av
fastigheter redan idag specialbyggnaderMånga statligadessa ärav

eller skolbyggnad. Bland kvarvaran-kulturbyggnadgrund, t.ex.annan som
bl.a. byggnader för domstolsverksamhet. Be-byggnader finnerde man

märkliga situationeninträder, tidigare denträffande dessa nämnts, attsom
fastigheterblir skattepliktiga medanförvaltas Vasakronan ABde avsom

blir skattefria allmänna byggnader. vissasådana förvaltas SFV Attsom av
svenskaallt fallit under vad benämns detdessa byggnader trots somav

eftersomfår ha historiska aspekter denationella kulturarvet ävensägas
kulturbyggnad.formutgör aven

uppgår till kvmförvaltade fastighetsbeståndet l 060 000inrikesDet ca
hyresfastigheter,befästningar, 820 kvm s.k.exkl. 000LOA utgörvarav

långsiktigt positivt ekonomiskt resultat.fastigheterdvs. ettgersom
från fastighetsförvaltningen.finansieras med intäkter SFVVerksamheten

marknadsmässiga eller marknadsliknan-enligt sina instruktionerskall sätta
för ekonomiska styrningen verksamhetende hyror sina lokaler. Den av

fastställt avkastningskrav verkskapitalet.regeringensker ettgenom av
statlig verksamhet ändratsformerna för bedrivandet har harNär ut-av

offentliga förvaltningen skallbyggnader inom dengångspunkten varit att
jämställda i alla avseenden med motsvarande byggnader inom denvara

enligt grundläggandeprivata sektorn och behandlas likartade regler. Den
härvid varit varje verksamhets fastighetskostnader skalltanken har bl.a. att

m.fl. ambitio-tydliga. Vid bolagiseringen Byggnadsstyrelsengöras varav
möjligt bolagisera skulle föras till Vasakronanallt AB.attatt som varnen

för huvuddelen de fastigheterdet operativaSFV över ansvarettog somav
skall kvarbli i Olika lämplighets-enligt riksdagens beslut ägo.statens

vägledande för vilka fastigheter skulle behållasfaktorer härvid somvar
inte alltid självklar. Vi har vid kon-hos och gränsdragningenSFV var

för finansdepartementet fått bekräftat bolagise-takter med företrädare att
Likasådel alltjämt realitet. harringssträvandena i förevarande är en an-

principiella önskemål fortsattdet inte finns några särskildagetts att om
och förvaltas harskattefrihet för de byggnader SFV. Tvärtomägs avsom

fördel taxeringsvärden åsätts denna bygg-det typattangetts avvara en
kostnadsredovisnings-såväl kommuners bl.a.nader statens avsom --

bolagiseringen i sigdärför den skeddaskäl. Vi har dragit slutsatsen att
skattefrihet för förvaltningsbyggnader.fortsattnärmast motsäger
sagda har funnit begreppet allmän bygg-bakgrund detMot attav nu

saknar motsvarighet pånad bör till sådana byggnaderbegränsas annatsom
faller begrepp allmänhåll. vissa fall kan byggnader under dagensl som

med reglersövriga specialbyggnader dessabyggnad in blandsorteras nu-
ändamål fallerför kulturelltomfattning. Byggnader användsvarande som

Beträffande fritidsgård ochkulturbyggnad.således in under begreppet
för skatte-kan ifrågasättas motivetmed likartad användningbyggnad om
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finnspå privatisering inomkvarstår med tanke denfrihet alltjämt som
bedrivs inom fri-den verksamhetområde. Härtill kommerdetta att som

entydiga innebördliknande inte längre hartidsgårdar och somsamma
statliga och kommunalaskall med våra utgångspunktertidigare. övrigtI

övri privata kontorsbyggnader.förvaltning jämställas medbyggnader för ga
saknar sin motsvarighetslags allmänna byggnaderVad för annatsom

föra regeringskanslietsVi hitförefalla tveksamt. harhåll kan övervägt att
kräva dessasbyggnader. torde eventuelltriksdagens Dettaoch att mot-

primärkommunal nivå behandlaslandstingskommunal ochpåsvarigheter
förväntas upphovmodell torde dock kunnasådanEnsätt. gesamma

sidan. Måhändagränsdragningsproblem den kommunalaåtskilligatill
kommunala byggnader delika lätt berördadet inte avgränsaär att som

därför för iregeringskansli och riksdag. Vi harbildar stannat attsom
undanta mycket litet antaluppräkning och därvid barastället göra etten

liksom dess kommunalaVerksamheteni regeringskanslietbyggnader. -
tillräckligt artskiljande fråni denna del intemotsvarighet kan anses-

vårt förslag blir själva riks-administrativ verksamhet. medKvarannan
för centrala statsfunktionen. Tillsåsom utgörande den riketdagshuset

fallet den kommunala sidan bedrivs iskillnad från vad kansom vara
sidoverksamhet. Vidare skulle Kungliga slottet ochriksdagshuset ingen

Drottningholms undantas.slott
förvaltningsbyggnader uppkommer knappast några särskildaflertaletFör

många dessa i allt väsentligt liknarvärderingssvårigheter eftersom av
mellankontorsverksamhet bedrivs. Vid uppdelningenandra byggnader där

utfördes värderingar den berörda egendomenoch VasakronanSFV AB av
skulle hos den tidigare Sådå sådan bli kvaroch ägaren.även av som

Riddarholmsfastigheterna. Fastigheterna åsattesbl.a. beträffandeskedde
marknadsvärde eller bedömtbokfört värde, motsvarandehärvid ett nytt

underhållskost-mån fastigheter belastas högabruksvärde. den vissal av
förhållanden.få beaktas justering förnader torde detta säregnagenom

ändring slag basen för fastig-skattesynpunkt innebär dettaUr attaven
landsting ochvidgas till omfatta de byggnaderhetsskatten ägsatt som av

förslagetprimärkommmuner. Såvitt gäller byggnader tordestatens
redovisningstekniska aspekter.knappast få änannat

således endast riksdagshuset, StockholmsVårt förslag innebär att samt
skulle bli kvar allmän byggnad. haDrottningholms slott Att sär-ensom

specialbyggnadskategori för angivna byggnadsbestånd förefallerskild tre
därförallmän byggnad föreslås utgå kap.inte motiverat. 2Begreppet ur

fallen angivande indelasoch de nämnda bör med2 § FTL tre namns som
kulturbyggnad.
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specialfrågor indelningenrörandeVissa5.7

byggnadstyperi

Inledning5.7.1

flera fall olikaregeringsrätten ilndelningsfrågor har prövats somav
svårigheter och överväganden kan aktualiseras vidbelyser desätt som

RÅ hänförtsref 85 har mässhallindelningen i byggnadstyper. l 1992 t.ex.
vid handenhyreshus. Praxis här entydigttill byggnadstypen att manger
möjlighetenvikt vid uthyrningsaspekten, dvs. be-fäster avgörande att

Likaså tillämpningen regeln i kap.hyresvärde. 3 4 § FTLärstämma ett av
skatteplikt för ideella föreningar klarlagd iundantag från numeraom

Hus-föreningar fastigheter används ipraxis vad gäller Folkets ut-vars
förutsättningarna för indela byggnadenhyrningssammanhang och där att

RÅinte uppfyllda ref Ytterligare in-kulturbyggnad 1994 103ärsom
RÅ ref byggnad i vilken det fannsdelningsfall 1993 21utgörs ettav

tidningstryckeri och likaså för tidningens redaktionella verk-utrymmen
39RÅ ref fárjeterminal och proviant och godslager,samhet, 1993 ett -

RÅ till inrättad för industriellref 62 byggnad övervägande del1993
RÅverksamhet eller till butik med lager 1994 ref 103 där frågansamt

konferensanläggninggällde indelning i skattepliktig eller skattefri
kulturbyggnad.

ytterligare specialfrågorden följande redovisningen kommer dell atten
småhushyreshusberöras. Hit hör gränsdragningen avsnitt 5.7.2. be-

byggnadskropp avsnitt vârdbyggnad avsnitt5.7.3 5.7.4.greppet samt
indelningsfrågorna ytterligare haftfå belysta har hearingFör att en

härtill frågor. framförtsangående dessa och hörande Härvid har vissa
främst rörande kommunikationsbyggnad avsnitt ochsynpunkter 5.7.5

definitioner avsnittnågra 5.7.6.

Småhus hyreshus5.7.2 -

Beträffande byggnadstyperna hyreshus och småhus i 2 kap. 2 § FTLges
följande definitioner, i den mån definitionerna inte de särregleravser som
gäller för dessa byggnadstyper på lantbruksenhet.

Småhus Byggnad inrättad till bostad åt eller två familjer.ärsom en
Till sådan byggnad skall höra komplementhus såsom garage,
förråd byggnad.och mindreannan

Hyreshus Byggnad inrättad till familjerbostad minst ellerär tresom
till kontor, butik, hotell, eller liknande. Byggnadrestaurang
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förrådsutrymme, ligger i anslutning till hyreshus ochmed som
för verksamheten skall hyreshus.behövs utgörasom

angående årspromemoria 1992-09-03 dnr 424692 1994har iRSV en
hyreshusenheter, industrienheter ochfastighetstaxeringallmänna av spe-

problem verket föreligga i vissacialenheter bl.a. pekat ett ansersom
denfall indelningen i byggnadstypen småhus. gäller gränsdrag-vid Det

beträffande byggnader innehåller lägenheter,ning skall göras tresomsom
bostadslägenheter och den tredje lokal. Frågantvå ärär en omvarav

indelas i byggnadstypen småhus eller i byggnadstypenbyggnaden då skall
hyreshus.

anvisning enligt vilkenInför års lämnade RSV bl.a.1988 AFT en en
innehåller två lägenheter bör indelas hyreshus,byggnad som som om

bostadsarean. Innehåller byggnaden lägenheterlokalarean större änär tre
hyreshus. dennaenligt nämnda anvisning indelas Oavsettbör den som an-

gränsdragningsfrågor förekommervisning rekommendationeri detoch en-
gränsdragningen i fråga,ligt i praktiken viss osäkerhet vidRSV närt.ex.

hus med bostäder och lanthandel. bakgrund härav ansågdet gäller Mot
tillräckligtden nämnda promemorian lagtexten inte kanRSV i att anses

två affärs-klarläggande det gäller hus med bostäder ochnär t.ex. ett en
alternativt kontor och menade det bör klart framgålokal attett av

byggnad med två bostäder inte skall få innehålla någonlagtexten att en
Ärsmåhus.helst lokal för kunna indelas bostädernaatt somsom

kompletterade med någon lokal skall huset indelas hyreshus såvidasom
tillfälligdet inte fråga endast ändring användningsättet.är om en av

Frågan i 1992932122 där bl.a. följandeberördes 60 sades:prop. s.

indelningen byggnader skall enligt bestämmelsernai kap.2görasav
framgår bl.a. småhus skall indelas byggnadFTL. Där äratt som som

inrättad till bostad eller två familjer. byggnad inrättad tillAren en
bostad minst familjer eller till kontor, butik, hotell,tre restaurang
och liknande skall den indelas hyreshus. Vidare skall byggnadsty-som

bestämmas med hänsyn till det ändamål byggnaden tillpen som
förövervägande del inrättad och det vilket den tillär sätt över-

vägande del används. Som framgår fästs här avgörande vikt vid det
ändamål byggnad till hälften används ellerän ärsom en mer
inrättad för. det kan uppkomma gränsdragningsproblem vidAtt
användning denna huvudsaklighetsprincip lagstiftaren medvetenav var

frågan lagreglerades. framhölls alltid fårDet räknanär attom man
med detta på vilket går till 197980:40prop.sätt vägaoavsett man

62.s.

Departementschefen ansåg vid tillfälle finnsdetta det anledningatt om
i vissa avseenden gå ifrån övervägandeprincipeni åsyftadeden RSVatt av

situationen förstborde detta bli föremål för analys.närmareen
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sannolikt oundvikliga vidpraktiska svårigheteroklarheter ochVissa är
nuvarandereglernai angivna situationen.den Dentillämpningen gräns-av

ändamålsenlig. striktsmåhus och hyreshus dock Enmellandragningen är
i och för sig vid handenövervägandeprincipentillämpning att omgerav

lokalenlokal borde,två bostadslägenheter ochdet finns utgöromen
Å andra sidan skulle medsmåhus.hälften, indelning skemindre än som

nämnda princip leda tillstrikt tolkningviss tillspetsning även atten aven
småhus eftersomockså borde indelasmed lägenheterbyggnad tre somen

tvåfamiljsboende. RSVbostäderna Denövervägande delenden avavserav
nuvarande reglering. Vi hardärför inomangivna tolkningen bör rymmas

för tillämpningssvårigheternaarbete funnit beläggheller i vårtinte att
kan lösas med hjälp nuvarandeslaget de inteskulle det att avvara av

indelningsprinciper.

byggnadskroppar på fastighetFlera5.7.3 samma

flera byggnads-indelningen i byggnadstyperfråga gäller närEn annan
ståroch fastighet. Bakgrunden härtillbelägnakroppar är atten samma

föreskrifter till ledning för taxeringen. På grundvalfinna i RSV:s av
förarbeten föreskrivs följande i verkets hand-stadgandenai och dessFTL

allmänna taxeringsreglerna:bok deom

byggnad, inteVarje byggnadskropp bör annatanses som en om
byggnadskropp uppdelad vertikalti andra stycket. Ar en genomanges

två flerabrandmurar, i ellergenomgående väggar, t.ex. genom
sådan enhetsjälvständigt fungerande enheter, bör varje anses som en

vinds- eller källarutrymmen inte hinderbyggnad. Gemensamma utgör
indelning.för sådanen

genomgåendeByggnadskropp vertikalt väggar ärgenomsom
bostadslägenheteri varje del tvåbostadsrad-uppdelad i delar med två

byggnadskroppen ligger på fastighetskall dockhuslänga, om en
byggnad hyreshus.indelas som en

småhus anförs vidare:indelningen i byggnadstypenOm

småhus indelas:Som
friliggande och tvåbostadshusen-El

sådanavarje enbostadshus i sammanbyggd rad hus, oavsetten avi:
flera fastigheterde ligger på ellerenom

i sammanbyggd rad sådana hus, devarje tvåbostadshus en av omEl
ligger skilda fastigheter.

framförtSveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, har här att
skillnader framstårfastighetstaxeringen lett till skattemässigaatt som som

fastig-godtyckliga uppstått mellan olika huskroppar inom ochen samma
bostäder i de tvåtvåvåningshuskroppar inrymmerhet. De separatasom
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i regel hyreshus, medan de tvåvåningshuskropparplanen taxeras som som
envåningshuskroppar småhus.inrymmer etagebostäder samt taxeras som

alla objekt belägna inom fastighetinnebärDetta äratt trots att samma-
fastigheten vid förvissa delar kommer AFT hyreshus,att taxerasav-

småhusdelar vid för två år vissamedan andra AFT Förtaxeras senare.
prisutvecklingen hyresmarknaden fördelar blir därmed styrande, medan
fastigheten koppling till prisutvecklingenandra delar pågörsav en

Vidare fastighetsskatt få efteregnahem. kommer erläggas olikaatt
arkitektoniska byggnadsutformningen.beroende den Slut-procentsatser

olika övergångsregler för reducerad fastighetsskattligen gäller helt för
de inrymda i hyreshusbostäder beroende eller småhus.om ansesnyare

felet huskroppar inte gårgrundläggande SABODet att attanser vara som
avstycka till egnahemsfastigheter ändå sammankopplas med reglerna för
sådana fastigheter. Enligt anvisningar borde i stället gällaRSV:s att som

enbostadshussmåhus indelas varje i sammanbyggd rad sådana hus,en av
förutsättning de ligger på eller avstyckningsbaraunder att separata

avstyckningsbarhet inte råder skulle såledesfastigheter. Om taxering som
hyreshus ske.

Departementschefen har beträffande denna frågeställning uttalat prop.
1992931122 inte ifrån39 kommer olika effekter kanatt atts. man upp-

dras vidare eftersomkomma reglernagränsoavsett samt attvar en synes
ändamålsenliga för de för,det avsedda nämligen indelningen iärvara

initierabyggnadstyper, saknas skäl ändring i detta avseende.att en
Gränsdragningsproblem uppstår sannolikt också i denna situation oavsett

värderingstekniskvilken lösning väljer. Några svårigheter vidstörreman
den praktiska tillämpningen nuvarande indelningsregler har dock inteav
heller kunnat finna. Skäl ändra bestämmelserna därför inteatt anser
föreligga.

Vårdbyggnad5.7.4

vårdbyggnadGränsdragningen hyreshus-

Gränsdragningen mellan byggnader i meningFTL:s skallsom anses an-
vända för sjukvård och andra byggnader, främst hyreshus, har denäven
i praktiken medfört del problem.en

Vid tillkomstFTL:s reglerades sjukvården i sjukvårdslagen 1962:242
och sjukvårdskungörelsen 1972:676. tandvården gällde folktand-För
vårdslagen 1973:457 och folktandvårdskungörelsen 1973:637.

sjukvårdslagenI fanns regler dels sluten vård, dels vård. Denöppenom
särskilt reglerade tandvårdsverksamheten avsåg folktandvård och inte vård
meddelad privatpraktiserande tandläkare.av
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skullesjukvårdsbegreppetföreslogsjukvårdsutredningenochHälso- att
fortsättningentandvården iskulleBl.a.få vidare gränser. som enanges

1978:78.sjukvården SOUdel av
så-sjukvårdslagen harHälso- ochisjukvårdsbegreppetutvidgadeDet

vårdbygg-uttalandedepartementschefensefterinförts FTL. Avledes om
byggnad formedframgår inte klart74197980:4Onaderna prop. oms.

insti-byggnad därskulleendastnykterhetsvârd,sjukvård, avsesm.m.
angivnameningenövriga, i andragäller förmeddelas såsomvårdtutionell
husläkarhus ellers.k.gällerFråganvårdbyggnader. ettt.ex. ett somom

specialbyggnad.tandläkarmottagningar skall utgörabestår 50 %änav mer
andrasjukvårdsbyggnader ochmellangränsdragningenharpraktikenl

tandvårdbyggnader förgällersvårigheter främst vadinneburitbyggnader
vård-ellervård i sjukhemdet gällerdjursjukvård,föroch närsamt annan

vård i hem. Somvårdinstitutionellsjukhus förbyggnad egetsamtän
avseddabyggnader inte varitdjursjukvårdensdockhar attnämnts ovan

vårdbyggnader.klassificeras som
och sjukvårdslagen. Iinte i hälso-Tandvården regleras nämntssom

hälso-tandvård medjämställs utövaresammanhangvissa utövare avav
byggnad för tand-och funnitharRegeringsrättensjukvård.och prövat att

och undan-specialbyggnad enligt FTLklassificerasvård skall varasom
RÅ får regerings-avgörandetRef Genomskatteplikt 199l 74.fråntagen

sjukvård,byggnad förställning till medtagitha atträtten även anses
där institutionellskall byggnadinte endastnykterhetsvård, avsesm.m.

vård meddelas.
servicehus dettabestår anläggningarför pensionärerbeträffarVad av

sammanhängandeantingenflera byggnadskroppar,ofta ärslag somav
fastig-belägna påoch allaeller friliggandemed varandra är sammasom

byggnadfall slagit fast dennahar i fleraRegeringsrättenhet. att typ av
RÅ härvidoch harvårdbyggnad 1:91 ll. Man85 linte är att anse som

utsträckning används hemi vissservicehusetkonstaterat ävenatt somom
tillsyn byggnadeninstitutionell vård ellerbehöver ärsompersoner

klassificerasbostadsändamål, varför den skallförprimärt avsedd som
och 5018-94mål 6868-93ytterligare två mål 196-95RRhyreshus. l nr

social-författningsändringar påfrågan deregeringsrättenhar prövat om
princi-anledninggenomförtsområdetjänstens göraatt en annansom ger

fallet. målså intereferaten och funnit lpiell bedömning iän nrvara
tvåomfattafråga fastigheten skulledärutöver5018-1994 ansesomvar

med hyreshus ochtvå taxeringsenheter,delas påbyggnader och enenupp
vilket besvarats nekande.vårdbyggnad,med

remissyttrande RSV:sslag byggnader i sittberörde dessa överSABO av
och lokaler i hyres-Fastighetsskatt för bostäderpromemoria 1991-12-12

möjlighet finns betraktauppfattningenhus. framförde härMan attatt en
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värderingsenhet vårdbyggnad såsomdenna friståendesom om en egen
byggnad skulle ha utgjort vårdbyggnad.en

Beträffande denna fråga har dep.chefen uttalat 199293prop. 22 61s.
för delhan inte kan den förändrade värderingsmodellenatt attegen se

med värderingsenheter föreslagits skulle komma ändra grundernaattsom
för indelning i specialbyggnader. anför härvid följandeHan s. 60:

nuvarande reglerna utformade såDe byggnad, kan in-är att en som
delas både hyreshus och specialbyggnad, alltid skall indelassom som

specialbyggnad. i lagtextenDen gjorda uppräkningen vilkasom av
slags byggnader kan hänföras till specialbyggnadstypen ärsom
utformad så bostadsbyggnader i princip inte skall omfattas. Vadatt

vårdbyggnad utförligtgäller har preciserats de byggnader som avses.
Häri inkluderas således byggnad används för sjukvård, nykter-som
hetsvård, narkomanvård, barnavård, kriminalvård, arbetsvård,
åldringsvård eller psykiskt utvecklingsstörda. Avenomsorg om annan
byggnad kan räknas till denna krets den används hemom som

behöver vård eller tillsyn. bakgrundMot det sagdapersoner som av
har RSV i sin handbok till ledning for fastighetstaxeringen uttalat att
servicehus och liknande, till övervägande del bostadslå-upptassom av
genheter med kök, inte bör indelas vårdbyggnad. Detta skallsom vara
fallet byggnaden också innehålleräven utrymmenom gemensamma
och de boende fåkan hjälp med sjukvård, matlagning och annan
tillsyn.

Praxis beträffande denna byggnader hittintills entydig. Skälärtyp av
saknas den praxis finns. följerHärav också denövergeatt attsom av

föreslagnaSABO lösningen betrakta värderingsenhet vård-att en som
byggnad denna såsom fristående byggnad skulle ha utgjortom en egen en
sådan, inte förenlig med de rådande grunderna för indelningär i
specialbyggnader.

Arbetsvå rd

Också Samhall AB:s verksamhet intresse i sammanhanget. Samhallär av
AB bildades den julil 1992. Bolaget, bedriver sådan verksamhetsom

stiftelserna inom den s.k. Samhallgruppen tidigare bedrivit, har tillsom
uppgift skapa arbeten arbetshandikappade prop. 199192:91. Bola-att

har 250 byggnader. dessal bedrivs så uteslutande olikaget gottca som
slags industriell verksamhet. På grund verksamhetens rehabiliterandeav
inslag byggnadernai dag dock indeladeär specialbyggnad vårdbygg-som
nad. Endast i fall byggnad klassificeradär hyreshus kontor.ett en som

Den allmänna inriktningen vad gäller skattefriheten för byggnader är att
den alltmer kommer begränsas. Samhall verksamhetAB:s i dagatt ses

del svenskt näringsliv. Det kan enligt vår mening ifrågasättassom en av
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i ställetinslag,rehabiliterandeverksamhetensbyggnaderna,inte trotsom
vårdbyggnadbegreppetinteindustribyggnad. Förindelas attbör gesom

hand begränsasi förstaframtiden dettaförbörformkonturlösalltfören
föreslår därförVimening.egentlig attvård iberedandetill att avavse

kap.verksamheterna 2skattepliktigaickefrån dearbetsvård utmönstras
lagförslag.vårti§ FTL2

Kommunikationsbyggnad5.7.5

kommunikationsbyggnad.byggnadstypengälltharfrågeställningarFlera
redandebyggnaderbeträffande dessa är attutgångspunktallmän somEn

kommunikations-skattebefriadekategorierde ärtillhöri dag somsom
ägarförhållandena,i utgöraförändringarskall,ibyggnad oavsettsettstort

fortsättningen.ibyggnadersådana även
före-såsomFortifikationsverketFörsvarsfastigheterna ägs avnumera

försvarsfastig-döljaeftersträvatHittills har attförträdare staten. man
försvaretsViktenfastigheter.mängd andra attblandheterna avstoren

starktharsekretessskyddasfortsättningsvis kanfastigheter även av
därolämpligt haframstår det ett systemattSjälvklartframhällits. som

förut-Vibelägna.försvarsanläggningar ärkänsligautläsakan varman
lösas sättskall kunnasekretessfrågornadärför somsammasätter att

hittills.
tidigarebyggnadersamtliga dessharfastigheterbeträffarVad postens

efterfrågakommunikationsbyggnader. Enskattefriaindelats somsom
postsorteringsterminaler-de s.k.oklar huruppfattatsbolagiseringen ärsom

fallernågot problemdock intetorde utanutgöraskall Dessataxeras.na
bestämmelsenskommunikationsbyggnad enligtkategorinunder nuvar-

postbefordringsföretagsgivetvis andragäller mot-Sammaande lydelse.
kvarstår efter deolikhetdock pekaVi villbyggnader.svarande somen

tudelad.alltjämtvarit ochharverksamhet ärPostensändringarna.senaste
befordranÅ kommunikationsdelen, dvs.sedvanligasidan finns den avena

På denskattefrihet.omfattasframtidenförvilkenoch paket,brev även av
nyttighet intebankverksamhet,ochgiro-finnsandra sidan om-somen

kreditinrättningar.andravad gällerlättnadsreglerfattas någraav
helägdaTelia ABformellt detfastigheterTeliakoncernens ägs avav

varithar tidigareSamtliga fastigheterTelaris.Fastighets ABdotterbolaget
bolagiseringenmedsambandkommunikationsbyggnad. Iindelade som

principblev ibyggnaderoch dessfrån kap. § FTLbort 2 2televerkettogs
skattepliktiga.
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astighetsbeståndetF består numera av:

teknikfastigheter, i allmänhet specialbyggda, innehållande utrustning
for telekommunikationsändamål såsom telefonväxlar, datakommuni-
kation, transmission, radionät etc.,
kontorsfastigheter,
blandfastigheter med lokaler både för teleteknik och kontorsändamål,
arbetscentraler, dvs. lokaler används för personal vid nyanlägg-som
ning och underhåll telenätet,av
mindre teknikbyggnader eller småhus, dvs. byggnader inne-som
håller liten telefonväxel fört.ex. mindre ort.en en

Teknikfastigheternateknikbyggnaderna innehåller huvudsakligen tele-
stationer kopplar, tekniskt behandlar och sänder telemeddelandensom
mellan abonnenter. Vissa stationer har enbart funktionen sända med-att
delanden. Stationerna ingår i och centrala delarutgör Telias allmäntav
tillgängliga telenät. De sist nämnda byggnaderna varierar i storlek mellan
2 kvm och till kvm50 eller Inom koncernen finns.upp änmera. mer
6 000 sådana byggnader. Dessa sakna egentligt marknadsvärde efter-anses

de så barasäga skal föratt den däriutgör befintligaett teletekniken.som
Dessa s.k. tekniska stationer i dag specielltutgör problem. Oaktat dessaett
byggnader ofta enkel beskaffenhetär och endast skal till tele-utgörav
teknik får de byggnader i vedertagen bemärkelse. Enligt kap.7anses som
16 § FTL skall något värde inte bestämmas för byggnad eller byggnader
inom byggnadernas sammanlagdatomt, taxeringsvärde intesamma om
skulle uppgå till 50 000 kr. Enligt lagrum skall något värde intesamma
heller bestämmas för industritillbehör. De aktuellateknikbyggnadern synes
dock falla under vad med skräddarsydda industribyggnadersom avses
jfr. 1966:24 89-92; 1973:162 297; Riksskatteverket,prop. s. prop. s.
Allmänna taxeringsregler, 15, och Värdering, industri, 34. fallerDes. s.
således normalt inom området för vad skall åsättas taxeringsvärde.som
Genom den höjda värdegränsen torde emellertid betydande antalett av nu
aktuella byggnader falla utanför fastighetstaxering. Vi det inteanser
motiverat föra specialregel föratt byggnader denna haren typav som

högre värde. Byggnaderett detta slag torde för övrigt finnas iävenav
andra sammanhang.

Frågan skattefriheten för kommunikationsbyggnader har underom
år kommit i läge tidigare i enlighetett än medannat vadsenare nyss

bolagiseringarnämnt De överväganden redovisats i detom m.m. som
föregående, där föreslår nuvarande skattefrihet för allmänatt byggnad
upphör, sig delvis gällandegör på detta område.även Med hänsyn härtill
bör begreppet klarare avgränsning ochges en an-
knyta till sådana allmänna kommunikationsändamål befordransom avser
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avgränsningtill dennaAnledningen snävaochgods post. -personer,av
denkommunikationsmedel ärandra ossavfinns ävendet numera -

framstårskattefrihetenbegränsningar iinställningenredovisade atttidigare
densamma.utvidgningarmotiverade än avmersom

kommunikationsbyggnad är§ FTLkap. 2i 2 upp-Bestämmelsen om
slagolikaexemplifierasstycketförstadetstycken. I avi tvådelad

allmäntheltstycket attandradethit.hör l sombyggnader angessom
används i bl.a. Statensbyggnadkommunikationsbyggnad även somavses

ochRundradio AB:sSvenskliksomLuftfartsverkets,ochJärnvägars
nämndaförstbådagäller deSåvittverksamhet.Television AB:sSveriges

i dettaskattepliktigaalltidkontorsbyggnader äreftersomtordeverken -
mycket begränsatendaststycketandrai ettregelnsammanhang avse-

däremotSåstycket.förstaunder ärfallerredanintebyggnaderantal som
utsträckningbetydligtivilka störreTV-bolagenradio-ochmedfalletinte

särskildastycket. Deti andraregelnskattefrihetsingrundatorde
dengrundha äninteinstitutionerför dessa ur-undantaget annansynes

massmedialaandraEftersommonopol.statligaförgälltsprungliga som
särregelnframstårsammanhangförevarandeiinteverksamheter gynnas

ochupphävsstycketandraföreslår därförVipåkallad. attlängreinte som
be-preciserarbestämmelsemedkompletterasstycketförstadet somenatt

godsbefordrankommunikationsändamål till att personer,avavsegreppet
betonasbörsammanhangetlagförslag. IvårtiFTLkap. §2och 2post

statligi lagenändringarmotiveraövrigt,iliksomkan,förslagvåra omatt
fastighetsskatt.

definitionerNågra5.7.6 m.m.

användningenfaktiskaDen

för fleraanvändaskanlämpligendeninrättad såbyggnad attNär ären
indelas.den skalltill hurställningsvårtiblanddetändamål kan att tavara

möjlighetbyggnader haskattepliktiga attfrågaidåbör seMan även om
in-byggnadenvad ärkunnaanvändningen för avgörafaktiskatill den att

anlagts.RÅ betraktelsesättsådantharref 621993praxisför. etträttad l
i vårtkap. 3 § FTL2i lagtextendärförbörförtydligande görasEtt

lagförslag.

Lokaler

förriktvärdedet talasdäri kap. FTLåterfinns 9lokalUttrycket om
§ FTLinte i 2 kap. 1däremotåterfinnslokalUttryckethyreshus. som
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handlar indelning byggnader och mark för bl.a. hyreshus. lom av
direktiven antyds behov legaldefmition skulle föreliggaatt ett iav en
denna del. För närvarande har i sinaRSV rekommendationer här hänvisat
till jordabalkens regler kap.12 tredjel § stycket JB Svensksamt
Standard SS 02 10 52. kapitell 6 hyreshusenheter föreslårom en ny
värderingsmodell. Begreppet lokal föreslås med begreppen kontor,ersatt
butik och lager 8 kap. 6 § i vårtFTL lagförslag. Dessa lägesank-ges en
nytning varför någon ytterligare definition knappast erfordras. Dessutom
föreslås speciell jämkningsmöjlighet för särskilda fall. Vi ber fåen att
hänvisa till nämnda redogörelse avsnitt 6.6.4 författnings-samtovan
kommentaren till kap.8 6 § FTL.nya

Vårdbyggnad

övrigtl framstår några de uttryck i dag används i kap.2 2 § FTLav som
föråldrade, främst vad vårdbyggnad. förbättringEn termi-som avser av

nologin därför påkallad. Vi föreslårär nykterhetsvård och narkoman-att
vård med detersätts enhetliga begreppet missbrukarvård, barna-mera
vård med omsorger barn och ungdom åldringsvård med om-samtom

äldre människor.sorger om

5.8 Sammanfattning våra förslagav

Vad föreslår i detta kapitel sammanfattningsvisutgör i huvudsak
följande.

Vi ifrågasätter inte bör ske deöversyn olika användningssättD om en av
för närvarande kan föranleda byggnad undantas frånatt skatte-som en

plikt.
Övervägandeprincipen ändras inte, bl.a. under hänvisning till det1:1 nyss
nämnda.
Begreppet allmän byggnad vilket bl.a.utmönstras, medför skatte-El att
friheten för statliga och kommunala förvaltningsbyggnader upphör.
Riksdagshuset, Kungliga Slottet och Drottningholms slott indelas som
kulturbyggnad.
Samhalls industrianläggningar skall för framtiden också indelasi: som
sådana.
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föreslås ifråga kommunikationsbyggnader. SåledesVissa ändringar om1:1
innefattandekategori till verksamheter be-dennaavgränsas att avse

Ändringen innebär bl.a.gods och brev.fordran att nu-av personer,
radio- och TV-branschenvarande skattefrihet för byggnader inom

försvinner.
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hyreshusfastigheterTaxeringen6 av

Inledning6.1

hyreshus enligtMed 2 kap. 2 § FTL byggnad inrättad tilläravses som
familjerbostad minst eller till kontor, butik, hotell, ochtre restaurang

liknande. förrådsutrymme,Byggnad med ligger i anslutning tillsom
hyreshus behövs för verksamheten, skalloch hyreshus. Tillutgörasom
hyreshus skall dock inte räknas byggnad inrättad till bostad åtärsom

tiominst familjer,och högst den ingår i lantbruksenhet.tre om
Taxeringsenhetstypen hyreshusenhet skall enligt omfatta4 kap. §5 FTL

hyreshus föroch tomtmark sådan byggnad. hyreshusFör inrättatärsom
för både bostäder och lokaler skall bostadsdelarna och lokaldelarna utgöra
skilda värderingsenheter kap.6 3 § FTL. Lokalerna relativt litetutgör ett

Ävenantal jämfört med bostäderna. i övrigt det möjligt delaär att upp
hyreshus i flera värderingsenheter det underlättar värderingen sistaom
stycket §. Byggnader eller delar olika byggnader åsattssamma av som

klassiñceringsdata beträffande värdefaktorerna lägenhetstyp ochsamma
ålder får sammmanföras till värderingsenhet.en

Den allmänna taxeringen för hyreshus genomfördes år 1994.senaste
Samtidigt med taxering hyreshus sker taxering industrienheterävenav av

Årinklusive elproduktionsenheter och specialenheter. fanns1994 ca
fastighetstaxeringsenheter120 000 hyreshus.

Även vid taxeringen hyreshusfastigheter marknadsvärdetvärde-utgörav
ringsgrund. taxeringsvärdenDe åsattes år 1994 skulle således i prin-som
cip den75 % genomsnittliga marknadsvärdenivåmotsvara gälldeav som
under år 1992. Taxeringen skulle dock grunda sig på de förhållanden som
gällde den januari1 1994. Med förhållanden bl.a. hyreshusets skickavses
och vakansnivån.

Fr.o.m. AFT 94 skall enligt 9 kap. 1 § FTL värdet hyreshus be-ettav
direkt värdetstämmas värderingsenhet omfattar endastsom av en som

hyreshuset i stället för tidigare såsom skillnaden i värde mellansom en
värderingsenhet omfattande hyreshuset och tillhörande tomtmark och en
värderingsenhet omfattande tomtmarken i fråga.
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tillämpade värderings-enligt 9 kap. FTLhyreshusenheternaförDen
avkastningsmetod.ortsprisanpassad Debeskrivasmetodiken kan som en

bildar basvärdet.riktvärde,värde, benämntvärderingsenheternasolika
värdeområdetförproduktenbestämsför hyreshusRiktvärdet av ensom
för bostädertotalhyranH-nivåfaktorn,nivåfaktorrekommenderad

Kapitaliseringsfaktornskapitaliseringsfaktor.respektive lokaler samt en
värdeår framgårolikalokaler vidrespektivebostäderförstorlek av en

HK-tabell.

hyreshusvid värderingenMetodiken6.2 av

Riktvärdet6.2.1

ordningbestämdi kap. FTLutgår från 6hyreshusVärderingen omenav
frånvärderingsenhet ochvadför sigskall värderas ärvad somsom --

värdeområden utifrånföreskrivnavärdering inomi kap.regler 7 re-om
värdefaktorer.föreskrivnagrundaderiktvärdenkommenderade ärsom

finns i kap. Ytter-hyreshusenheter 9för värderingenMetodreglerna av
i ochåterfinns i RSVhyreshusvärderingen FTFförligare samt avnormer

rekommendationer.föreskrifter ochutfärdadeskattemyndigheterna
värdetför hyreshusskall riktvärdet utgöraSom nämnts av enovan

del hyreshus ochhyreshus elleravseende eller fleravärderingsenhet ett av
Utgångspunkt den totalakap. FTL.för marken 9 1 § ärriktvärdeett

där-byggnad mark. Närsåvälnyttjandehyran ett mansomavsom avser
värdenivånvilkatillämpliga nivåfaktorer,efter bestämmer anges,genom

förräntningkandel hyranbeaktas den motatt avanses svara ensomav
ingåvärde inte skalleftersom tomtmarkensskall medräknas,marken inte

särskild ordning.ii värdet bestämmasutan
förriktvärdeföreskrivsdefinieras det s.k. normhuset. Därl 2 § att som

andra året förehyreshus uppfört underavseendevärderingsenhet etten
ifår endast värdenkrtaxeringsåret och med hyra 100 000 enangesen av

värdeserie.fastställd
värdeområden beaktas tillämp-prisnivå inom olikaSkillnaderna i genom

respektive lokaler.H-nivåfaktorn för bostäderning nivåfaktorav en --
H-nivåfaktorvärdeområde i riktvärdeangivelsen denvarjeFör somanges

framgår kap. och skallrekommenderad. H-nivåfaktorerna 1 8 § FTFär av
fastställandet nivåfaktorernabestämmas till femton tal. Genomett avav

riktvärdena. Kapitaliserings-ambitionsnivån vid bestämmandetanges av
till faktorerna förför hyreshus skall bestämmas ochfaktorn nybyggt lett

H-nivåfaktorn byggnadsvärdeti relation därtill.äldre hus Detta gör att ger
för hyreshus med totalhyrai hundratusental kronor nybyggtett aven

normhuset.kr, det s.k.100 000
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värdefaktorer för hyreshusen alltid skallegenskaperDe som--
enligt kap. §9 3 FTL:bestämmas är

lägenhetstyp,m
hyra,El
ålder.1:

för värdefaktorn hyra, finnsvärdefaktorer, med undantagdessaFör en
och kap.klassindelning föreskriven i 9 kap. 3 § FTL l 8 § FTFbestämd

riktvärdetabellernatill utformningen HK-i bilaga 2 FTFsamt avom -
tabell.

bruttokapitalise-hyreshusen byggerVärderingsförfarandet för ett
för lokalerinnebär totalhyran bostäder ochringsförfarande, vilket att

bruttokapitaliseringsfaktor varierar inommedmultipliceras ettsomen
olika värdefaktorer skall gällavärdeområde med hänsyn till de som -

Kapitaliseringsfaktorns storlek för bostäder respektiveålder.lokaltyp och
värdeår framgår tabeller. hyreshus med olikavid olika Förlokaler av

relativaålder rekommenderas i HK-tabelllägenhetstyp och överen
faktor för varje kombination klassindel-kapitaliseringsfaktoreren sådan av

ålder tillämpad H-nivåfaktor.ningsdata i fråga lägenhetstyp, ochom
utvisar värderelationerna mellan byggnaderKapitaliseringsfaktorn

åldersklasser med hyra. Resultatet korrigeras,tillhörande olika sammamen
nedräkningsfaktor, påför åldersinverkan sättt.ex. genom en som

föreskrivs i FTF.

Värdefaktorerna6.2.2

Lägenhetstyp

bestäms med värderingsenhetenVärdefaktorn lägenhetstyp hänsyn till om
inrättad för bostäder eller lokaler kap. Enligt9 3 § FTL. RSV:sär

rekommendationer indelningen i lokaler enlighetbör bostäder och ske i
med den definition gäller enligt kap. och Svensk Standard12 JB SSsom

Med bostadslägenhet således lägenhet upplåtits för02 10 52. avses som
helt eller till inte oväsentlig del användas bostad. Annanatt en som

lägenhet bostad lokal.än utgör

Hyra

Med hyra bruksvärdehyra för bostäder och marknadsmässig förhyraavses
lokaler. skall för värderingsenhetHyran bestämmas med hänsyn till den
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taxeringsåret kap.året före 9hyresnivån under det andragenomsnittliga
§ FTL.3

skall värdefak-RSV:VFvärderingsföreskrifter2 kap. 9 §Enligt RSV:s
till den totalarespektive lokaler normalt bestämmasför bostäderhyratorn

respektive lokaler inombostäderför samtligaårshyran 1992utgående
på grund tid-varierarden utgående hyranvärderingsenheten. Om av

årskall den under 1992tecknandehyreskontraktenspunkten för genom-
Årshyran hela det be-skallbestämmas.utgående hyransnittliga motsvara

hyresvärden hyra förtillnormalt har erläggalopp hyresgästerna samtatt
kostnad försåledes ingåårshyran skallbyggnaden. uppvärm-skyltar l

tillägg inteoch andraför fastighetsskatttilläggning, VA-tillägg, men
eller mervärdes-elektricitet ochhushållsförbrukningföravgifter gasav

mark eller markanläggning.från uthyrningintäkteroch inte hellerskatt av
gällerutgående hyra.hyreshus saknar Dettaoch lokaler iVissa bostäder

hyreshuslokaler ibostäder och som:

bostadsrätt,innehas med
andelslägenheter,är

närstående,eller honomdisponeras ägaren avav
för vilkadet eller hyres-hela året eller delouthyrda undervarit av

utgår,rabatter
internhyra.utgående hyrahar ärsom enen

jämförelsehyra.värderingen i stället s.k.till grund fördessa fall läggsl
avvikerutgående hyran uppenbartgäller den sättDetsamma annatom

eller marknadsmässig hyra idet gäller bostäderfrån bruksvärdehyra när
genomsnittligtmarknadsmässig hyralokaler. Med 1992fråga ut-avsesom

bör bestämmaslikartade detta år. Jämförelsehyrorgående för lokalerhyra
med hjälp av

ocheller lokaler ihyresnivån för övriga bostäderi handförsta
hyreshuset,

omkringliggande hyreshus,jämförelse medi andra hand enEl
rekommenderade genomsnitts-skattemyndighetensi tredje hand av

hyror.

94genomsnittshyror vid AFTSkattemyndighetens

förberedel-fram genomsnittshyror i samband medInför AF T 94 SKMtog
sammanställdes länsvis för bostäder ochGenomsnittshyrorsearbetet.

olika informationskällorområden. Med hjälpför olikakontor samt av
ungefär hyresnivå. Genom-geografiska områden medavgränsades samma
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snittshyror för bostäder bruksvärdehyror bestämts med hänsynavser som
till den genomsnittliga hyresnivån under 1992.

Genomsnittshyror för lokaler skall marknadsmässiga hyror vilkaavse
bestämts med hänsyn till hyraden genomsnittligt utgick under 1992.som
Marknadsmässig hyra behöver således inte liktydig med genomsnittetvara

de nytecknade kontraktshyrorna under stället1992. I utgörav genom-
snittshyran blandning de utgående hyror existerar på grunden av som av

hyresgästerna har olika långa kontrakt. fråga lokaler förelågI vissaatt om
problem områden grund den spridningenavgränsa i hyres-att storaav
nivåer. fallde genomsnittshyrorI behövde tillämpas andra typer av
lokaler kontor applicerades generella relationstal framtagnaän påSKMav
kontorshyrorna.

kategorin hyreshus förekommerInom byggnader inrättade förärsom
speciella verksamheter såsom kiosker, hotellrestaurang ocht.ex.mer

parkeringshus. förekommerDessutom inte sällan hyreshus delvis inne-att
håller lokaler for speciella ändamål biograf, försäkringskassa, läkarmot--
tagning, telestation, bilförsäljning, lager Vid värdering dessaetc. typerav

hyreshus det ofta svårt uppskatta godtagbar lokalhyra.är Upp-attav en
gifter utgående hyra saknas och genomsnittshyror går inte tillämpa.attom
Dessa enheter måste därför särbehandlas, hyresintäkternat.ex. attgenom
uppskattas med hjälp uppgifter rörelsens omsättning eller liknande.av om
Om hyran uppskattas på riktigt kan dock värderingsmodellenett sätt som
regel tillämpas i dessa fall.även

Ålder

Åldern uttryck för värderingsenhetens sannolika återstående livslängdger
och enligt huvudregeln värdeår särskilda skälett samt,anges genom om
föreligger, återstående nyttjandetid. Värdeåret byggna-utgörsgenom av
dens nybyggnadsår. Med nybyggnadsår det år då den övervägandeavses
delen hyreshuset eller kunde ha tagits i bruk. tidigasteDettogsav
nybyggnadsår 1929. byggnadHar varit föremål för påtag-ärsom anges en

Åldernlig eller tillbyggnad skall värdeåretjämkas. i hela år.om- anges
Om byggnad indelas i flera värderingsenheter skall värdeåren samma
bestämmas för dessa 9 kap. 3 § FTL.

6.2.3 Förtida hyresuppgifter

Till grund för beräkningen hyrans storlek lämnas uppgifter vid taxe-av
ringen i deklarationsblanketten. Som led i framtagandet värdenivåerett av
finns i 19 kap. 8 § FTL bestämmelse skyldighet för den underen om som
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året föreandra taxeringsåret till hyreshusenhet efterär ägare anmaningatt
från SKM lämna uppgift de hyror uppburits under nämnda år. Enom som
sådan insamling förtida hyresuppgifter skedde inför 1994 års taxering.av

6.3 AFT 94

6.3.1 Värdefaktorn hyra

Den nuvarande modellen för värderingen hyreshusenheter och industri-av
enheter har i allt väsentligt fungerat väl vid AFT 94. Fördelen med att
använda utgående hyra variabel ligger i denna marknads-attsom anger
värdenivån och uttryck for mikroläge, standard, lokaltyp Hittillsetc.ger
har det därför fördelaktigt kunna använda sig fastighets-ansetts att av

uppgifter faktiskt utgående hyra.ägarens fördelEn med denom annan
rådande värderingsmodellen areauppgifter inte behöverär samlasatt
och detaljredovisas för olika lokaler. värderingstekniskEntyper av
svaghet i nuvarande modell för värdering hyreshus dock fastig-är attav
hetens taxeringsvärde blir beroende fastighetsägarens hyresförhand-av
lingsförmåga. konsekvensEn detta två likadana hyreshusär medattav

förutsättningar kan få olika taxeringsvärden beroende påsamma att:

fastighetsägarna har hyrt lokaler till högre hyra,utEI en av en
hyreskontrakten olika långa ochär tecknade till olika ,marknadshy-E]
resnivå vid kontraktets ingående.

Vissa hyresgäster har högre hyra grund hög servicenivå elleren av
Ävenolika policy för hyresgästanpassning. här uppstår värderingstek-en

nisk brist eftersom fastighetsägaren samtidigt har ökade kostnader för att
hålla hög servicenivå eller hyresgästanpassning, något värderings-som
modellen inte hänsyn till.tar

Insamlingen och hanteringen fastighetsdeklarationer innebär ettav om-
fattande arbete för SKM med administrationskostnaderstora följd.som
Även för fastighetsägarna innebär uppgiftslämnandet i deklarationen ett
omfattande arbete med framför allt uträkningen utgående hyror.av

6.3.2 Utvärdering

avsiktI undersöka förutsättningarnaatt för registerbaserad taxeringen av
hyreshus har vi låtit belysa utfalletnärmare AFT 94. Vi har härvidav
bl.a. undersökt i vilken omfattning korrigering fått i deklarations-göras
materialet, dvs. hur ofta justering för förhållandensäregna aktualiserats
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omfattande reparationer och eftersattgrund vakanser, underhållt.ex.av
förhållanden.eller andra särskilda Vi har också undersökt i vilken omfatt-

hyreskoderna har och i vilken omfattning jämförel-ning de olika använts
sehyror behövt tillämpas. Vidare har vi sökt vilka beräknings-svar

ha för byggrättens bestämmande.metoder kan använts t.ex.som
Utvärderingen vid handen huvudsaklig del antaletatt taxe-enger av

inte har justerats för förhållanden. fallringsenheter, 95 %, deIsäregna
för byggnadernas eftersatt underhåll,justering har skett del bygg-utgör

frekventanadsminnen och vakanser de justeringsanledningama. Förmest
byggnadsminnen, byggrätt förmarken kiosk och avsaknad mark-utgör av

anläggning främsta särskilt angivna anledningarna till justering.de
Studerar hyreskoderna dvs. vilket hyran har bestämts ochsättman -

genomsnittlig relation mellan taxerad kvadratmeterhyra och angiven
genomsnittshyra för värdeområdet kan konstatera följande. Avman-
värderingsenheter lokaler har 43 % värderats med hjälp den utgåendeav
hyran andra året före taxeringsåret och 16 med hjälp% SKM:sav re-
kommenderade genomsnittshyror. värderingsenheter bostäderFör är mot-
svarande siffra 52 respektive 16 %. övrigt fördelar sig värderingsen-1
heterna relativt jämnt övriga hyreskoder. Minst vanligt förekommande

hyran bestämts med hjälp hyresnivån i omkringliggande bygg-är att av
nader. vanligaste skälen för utgåendeDe hyra harän använts äratt annan

det fråga för bostädernas del outhyrda eller upplåtnaär äratt ytorom som
med bostadsrätt och för lokalernas del outhyrda, disponerasärytor som

föremål föreller internhyra. bostäder kanFör konstateraägarenav man
iutgående hyror ligger genomsnitt % rekommenderade7 överatt genom-

snittshyror. lokaler liggerFör däremot utgående hyror i genomsnitt 3 %
under rekommenderade genomsnittshyror. Rekommenderade genom-
snittshyror för lokaler dock vanligtvis kontor, och för andra typeravser

lokaler måste genomsnittshyran jämkas. Vidare har framkommit attav
omräkningstalen för såväl utgående bostadshyror lokal-att anpassa som
hyror till års nivå har1992 varit för låga.

Vid bestämmandet byggrätt har i det övervägande antalet fall, 94 %av
lokal-värderingsenheter bostadsmark och 93 % värderingsenheterav av

mark, befintlig bebyggelse legat till grund. enheter saknarFör uppgiftsom
byggrätt respektive boaloa byggrätten genomgående be-om synes vara

stämd enligt befintlig rekommendation, multiplicerat1,25 med boaloa.
basvärdenförInom omräkningen år gjordes1996 analyserramen av av

prisutvecklingen vissaoch andra undersökningar avseende sprid-t.ex.
ningen i basvärdenivåer för hyreshus. Kvoterna mellan basvärde och
köpeskilling för försålda hyreshusfastigheter varierar i normala fall
tämligen mycket. Spridningen i material standardavvikelsenett mätt som
kring det aritmetiska medelvärdet BK-kvoterna blir förhållandevis stor.av
Under något så förhållanden kan standardavvikelsen förnär gynnsamma
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finns fleraintervalletligga i 0,2 0,3. Detbasvärdenivåerhyreshusens -
materialet uppvisar.betydande avvikelserstundomförklaringar till de som

sviterna efter denfortfarandehyreshus liderFastighetsmarknaden för av
konstateraskan dockinleddes hösten 1990. Detfastighetskris att ensom

utveckling, nämligen dehaft speciellharkategori hyreshus nyareenav
åren 1988-92 harbyggda underBostadshyreshusbostadshyreshusen. nu

kankrisårgångarna och för dessaforkommit kallas noterasatt en
bostadshyreshus.för övriga Deprisutvecklingbetydligt änsämre

bostadshyreshusäldre ochprisutveckling mellanfinns iskillnader nyasom
i samband medsammanställning från analysenföljandeframgår av

omräkningen.
har funnitsproblemvakansproblematiken DettadökVid 94AFT upp.

objekt med högvid AFT 94. Attsådan omfattningtidigare inte i sommen
påbasvärden eventuelltförhållandevis högahavakansgrad ändå kan -

BK-till spridningen ipå justering bidrarinte yrkatgrund att manav -
nivåer.

kommit präglanyckfullhetframgår vissföljande tabellAv attatt en
i del.dennaAFT 94

prisutvecklingsom-Basvärdenivåer bostadshyreshusi olikaför6.1 köpTabell renaav
analysområdenråden

Värdeår 19881987VärdeårPO

BKantal köpantal köp BK

0,70 3 0,935251, AB
0,870,76 26173C,D,E,S,T,U53,

34 0,82180 0,7757, L,M
0,880,78 19158F,G,H,L.K59,

36 1,11117 0,83N,O61,
0,93 28 1,1113563, P,R

24 0,83139 0,7471, W,BD
0,6710 0,68 linnerstad81, Sthlm

2 1,0742 0,70Stor-Sthlm exkl. innerstad83,
1,06229 0,7184, Sthlm näromrm
0,88Sv 85 0,68 5i mell85, Större orter 0 norra

6 0,8693 0,69i landsorten86, Större orter

0,780,73 19i södra Sverige 104Större87, orter
0,95llGöteborgsregionen 45 0,7789,

23 0,900,79och Malmö 8490, Göteborg
170 0 95954 0,79Hela landet99,
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Tänkbara värderingsmodeller6.4

möjliggöraFör övergång till registerbaserad taxering hyreshusatt en en av
kan nuvarande ordning inte behållas vidare eftersom den bygger påutan
uppgifter lämnats fastighetsägaren vid taxeringen. det följandeIsom av
utvecklas därför några tänkbara alternativa värderingsmodeller för
hyreshusen. Efter detta kapitel finns sammanfattande bilaga 6:1en som
vi hänvisar till.

6.4.1 värdefaktor iHyran A bilaga 6:1som

Även fortsättningsvis kan välja modell där totalhyran värde-utgören
faktor, dvs. lägger faktiska totalhyror värderingsenhet för bostäderper
och lokaler till grund för värderingen. Olika förmetoder beräkna total-att
hyran står i sådant fall till buds. första alternativEtt givetvisAxl är att
behålla nuvarande ordning och inhämta totalhyrorna fastighets-genom
deklarationerna. förfarandeDetta strider dock tanken med register-mot en
baserad fastighetstaxering och bör därför komma i fråga endast andraom

visar sig omöjliga. andra alternativEtt A:2 beräknavägar total-är att
hyran på grundval hjälptabeller utvisande hyror i kr kvm bruksarea,av per

vid skilda förhållanden,BRA, dvs. skattechefens tabeller genomsnitt-över
shyror utökade med lokalhyror. Modellen förutsätter införandetäven av

värdefaktor förstorlek beräkning totalhyran. måsteDen ocksåen av
kombineras med möjlighet till jämkning fastighetsägaren kan visanären

faktisk hyra avviker från genomsnittshyran. alternativl två bliratt
hyresnivån inom värdeområdet avgörande. Vill fastighetsägaren angripa
denna nivå begäraoch jämkning måste det ske han visar sinaattgenom

hyror och dessa sådana de kan godtas. På motsvarandeäratt att sättegna
kan naturligtvis skattemyndigheternaäven reagera.

tredjeEtt alternativ A:3 inhämta totalhyrorna via inkomst-attvore
deklarationen avseende basâret, dvs. vanligen året före taxeringsåret. I
detta alternativ, liksom i det första, krävs förinventering uppgifterav om
hyror för försålda fastigheter för bestämma sambandet mellan hyra ochatt
värde.

Alternativ A:2 och iA:3 och för sig inom registerbaseratettryms
förfarande.
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riktvärdeangivelsekompletterandeHyrakvm BRA6.4.2 som
6:1bilagaiB

värdefaktorhyra attutgåendeanvändaalternativ till voreatt somEtt
skulleförberedelsearbetetstorlek. lvärdefaktornmed mandennaersätta

uppgifterkompletterandemedköpeskillingsregistret samt omhjälpmed av
kvm,riktvärdenhyresnivåer,bestämdagenerelltfram perkunnahyror ta

skulleriktvärdekartanPåareauppgift.appliceras angesdärefter ensom
ochmodernarespektiveförhyrakvm BRAformriktvärdeangivelseri av

normerande.alltså blirlager,ochbutikerkontor,bostäder,nybyggda som
bruttokapitaliserings-föruttryckH-nivåfaktorskulleVidare som geren

åldersberoendetabell förtillämpliguppgifteventuelltochfaktorn omen
behovi ställetuppkommeråldernföljerintemoderniteten avOmanges.

lämplighetsfaktorer.hjälpmedjämkningellerstandardvärdefaktor aven
tidigare.detaljeradbetydligt änsåledes bliskulleRiktvärdekartan mer

riktvärde-grundläggandedenVärdekvm BRA6.4.3 som
6:1bilagaC iangivelsen

modellenbeskrivnai 6.4.2 tasmed denjämfört omYtterligare stegett
byggersamtidigtochstorlekmedhyravärdefaktorn sammanersätterman
riktvärdekartanPåvärderelation.direkttillmed hyranH-nivåfaktorn en

respektiveförBRAvärdekvmutvisanderiktvärdeangivelserskulle anges
vissailagerbutiker ochkontor,bostäder, samtnybyggdaochmoderna

Även blirhäråldersberoende.tabell förtillämpliguppgiftfall omen
Behovetmodell.med dagensdetaljerad änriktvärdekartan avsåledes mer

lämplighetsfaktor ärformijämkningellerstandardvärdefaktor av enen
modell.föregåendeisomsamma

Undersökningar6.5

förfarandeförenklatenligthyreshusOmtaxering ett6.5.1 av

Inledning

förändrashyreshustaxeringenvidvärdefaktordenHyran är somav
Övriga relativt stabiladäremot övervärdefaktorer ärtaxeringarna.mellan

register-vidhyravárdefaktornsiganvändaalltjämtVilltiden. enavman
taxeringendärdagensdettaförutsättertaxering system,attbaserad

medutgående hyror, ersättsfaktiskt ettuppgiftersiggrundar om
innebäraskullesådant atttillämpas. Ettschablonhyror systemdärsystem
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fastighetsägaren slipper lämna uppgifter verkliga hyresintäkter iom
deklarationen.

Möjligheterna förenkla fastighetstaxeringen hyreshusatt av genom an-
vändandet schablonhyror har undersökts i examensarbete Kristinaettav av
Hagberg och Claudia Pawlak vid avdelningen för och Fastighets-Bygg-
ekonomi, Institutionen för Fastigheter och Byggande vid Kungliga Tek-
niska Högskolan i Stockholm.

examensarbetet har på RSV:s uppdragl undersökts vilka taxerings-
värden skulle erhållas fastighetstaxeringen hyreshus skeddesom om av

ledning schablonhyrormed i stället för uppgifter verkligaattav om
hyresintäkter inhämtas från enskilda fastighetsägare. Schablonhyror har
härvid beräknats med hjälp olika metoder:treav

skattemyndighetens genomsnittshyror,El
utgående lokalhyra,a
relationsbaserad lokalhyra.El

omtaxeringEn har därefter gjorts enligt gällande regler med hjälpmen
dessa schabloniserade hyresintäkter. Resultatet omtaxeringen medav av

hjälp de olika metoderna har analyserats med utgångspunkt i avvikel-av
dvs. har jämfört skillnaden mellan det beräknade taxeringsvärdetsen, man

för hyreshusenheten och det fastställda taxeringsvärdet enligt AFT 94,
utgjort facit. Jämförelser har gjorts mellan de totala taxeringsvärde-som

också mellan riktvärdena för värderingsenhet avseende lokalna men
respektive bostad. Undersökningen har till taxerings-avgränsats att avse
värden för hyreshusfastigheter i värdeområden i Stockholms läntre som

representativa för olika stadsmiljöer.ansetts
Synpunkter har givits på schablonhyror värderingstek-om ger samma

niska noggrannhet dagens för taxering hyreshus. Vidaresystemsom av
har förslag givits hur schablonhyror lämpligen förändraskan for deatt
skall kunna användas vid hyreshustaxering.

Skattemyndighetens genomsnittshyror

Denna metod innebär beräkningen hyresintäkterna sker med hjälpatt av
de genomsnittshyror fastställdeSKM inför AFT 94. Genomsnitts-av som

hyror ñnns framtagna förbostäder och kontor inom varje värdeområde
för olika värdeårsintervall. Genomsnittshyror för kontor applicerassamt

på alla lokaler eftersom inga genomsnittshyror finns framtagnatyper av
för butiker, lager Hyresintäkterna beräknas gällandeattm.m. genom
genomsnittshyra för bostad respektive kontor multipliceras med den area
fastighetsägaren har uthyrningsbar. Markvärdet påverkas inteuppgett som
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hyresintäktvilkenberoendeinteeftersom dettaomtaxeringen är somavav
hyreshusenheten.förberäknats

lokalför riktvärdeResultatet

förbetydligt lokalerspridningavvikelsernas störreärvisarResultatet att
olikabl.a.avvikelsernaorsaker tillTänkbara ärbostäder. att typerförän

finnas andradockverkarolika hyresintäkter. Detlokaler genererarav
lokaltypervissahyressättningen. Förpåverkarlokaltypfaktorer än som

resultatet blirförefaller vidareske.särbehandling Detmåste omsomen
privat-iakttagelsevärdeområdet En är attmindre är.bättre annan

höga hyrorinte likatroligenbostadsrättsföreningaroch uttarpersoner
företag.som

grundvärdeåretgenomsnittshyran harappliceradedenGenom att som
följdhyra tillhögrehyreshusägare kantill atthänsyninte uttaatt avtas

antyder. Vidvärdeårvad husetsbättreoch utrustningen änfräschören är
servicenivå, hyres-olikatillinte hänsynhyreshustaxering atttasav

erbj uder högHyresvärdarkontrakten.ingå igästanpassning kan somm.m.
vid taxering-inte beaktasför detta vilketkostnaderservicenivå har också

grundasgenomsnittshyror,tillämpningfall skulledessal somavenen.
rättvisa för hyreshusägar-blikontraktsförhållanden,genomsnittligapå mer

na.
årenhyreskontrakt frånblandninggenomsnittshyrorSKM:s utgör aven

långtids-äldre ellerfall hyreskontraktende äroch 1992. l är1990, 1991
vad genomsnitts-sannolikhet högrehyresnivåerna med änkontrakt är stor

kontrakt under-gamlablir enheter medföljd häravTillhyrorna anger.
appliceras.genomsnittshyrortaxerade om

följerde variationerheller hänsyn tillinteGenomsnittshyror tar avsom
omtaxeringvissa fall kankvadratmeterhyra. llokalstorlek ochsambandet

övertaxering.därför leda tillgenomsnittshyrormed
framgårpå dentaxeringsvärden baserasUtförd beräkning area somav

areauppgifter i mångaKvalitén på lämnadeunderrättelser. ärSKM:sav
harfelförekommeroch detfall varierande även angetts.att typ av area

bostadför riktvärdeResultatet

förhållandevisför bostädernaavvikelsespridningenlokalerJämfört med är
och plusmellan minus lOenheterna avvikerOmkringliten. 75 % av

i samtliga värdeom-för bostädernai avvikelsernaSpridningen är10 %.
Delvis beror detta detför lokaler.avvikelsernasamladråden änmer

mark-hyreshusägarehindrarbruksvärdesystemetgällande att ta utsom
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förmodligen ledahyressättning skulleMarknadsmässignadsmässiga hyror.
lägenheternas olikahyressättning beroendedifferentieradtill en mer

spridningen mindre förorsak tillattraktivitet.läge och En ärattannan
användning medanbostäder endast harför lokalerbostäder ärän att en

standard spelar rollanvändningssätt där läge,ha olikalokaler kan storetc.
och lager.butiker, kontorför t.ex.

förGenomsnittshyranofta för år ihyranbostäderFör sätts ett taget.
hyresnivåernatill de verkligadärför bättre anpassadbostäder bör änvara

genomsnittshyran blandningför lokaler därmotsvarande hyra utgör en av
och 1992.för åren 1990, 1991hyror

Utgående lokalhyra

för blandningutgående lokalhyra beräknasbygger påMetoden att enen
för utgåendei Till grundförekommer hyreshusenheterna.lokaler somav

butiker,blandning för lager, kontorsåledes hyrorlokalhyra ligger en av
pågenomsnittshyra enbart grundar sigtill skillnad från SKM:s somm.m.

genomsnittliga utgående lokalhyran beräknas förhyran för kontor. Den
uppskatta hyresintäkternavärdeområde och värdeårsintervall. Förvarje att

utgående lokalhyran multipli-värderingsenheteravseende lokal har denför
hyreshusägaren uthyrningsbar. Förmed den lokalarea uppgettcerats som

avseende bostad harhyresintäkterna för värderingsenheternauppskattaatt
sedangenomsnittshyra Omtaxering harfall SKM:si detta använts.även

hyreshusenheter med denregler för taxeringutförts enligt gällande av
för värderingsenhet lokal beräknad medvariabeln hyraskillnaden äratt nu

omtaxeringenMarkvärdena påverkas intehjälp utgående lokalhyra. avav
för hyres-beroende vilken hyra uppskattatseftersom dessa inte är somav

husenheten.

Resultat

genomsnittshyra ibland bättre resul-förefaller SKM:sDet ettgersom om
Vilkenlokalhyran och ibland resultat.den utgående sämreän ett typtat

liknar den deklarerats slump-schablonhyra hyra ärmest somsomav
utgående lokalhyrorUndersökningsresultatet tyder också påmässigt. att

lokalstruktur.i små värdeområden med likartad Förbäst resultat attger
värdeomrâdenabör därförutgående hyra skall kunna användas avgränsas

olika skulleomfatta hyreshus med lika andel lokaler Dettatill typ.att av
det huvudmedföra mycket antal värdeområden, överstörre tagetett om

lokaler.fastställa värdeområden med likartad andel olika Detmöjligtär att
lokalsammansättning harockså finnas andra faktorerförefaller än som
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areauppgifternatidigarehyresnivån.för Sombetydelse nämnts ärstörre
utifrånhyresintäkternasvårt beräknavilket detkvalitéttveksam gör attav

hämtad från underrättelserna.applicerashyrautgående areansomen

lokalhyraRelationsbaserad

med hjälphyresintäkterna skerberäkningeninnebärmetodDenna att av
genomsnitts-för olika lokaler. SKM:sgenomsnittshyrorolika typer avav

skallpå vilken hyraredagrund för metoden. Förtillhyra ligger att ta som
framrelationstal mellanvid omtaxeringlokaltyperför olikaanvändas tas

klassi-värdeområdena. Lokalernainomolika lokaltyperhyresnivåer för
och övrigt.samling, Förlager,butik,ficeras i kontor, restaurang, garage
relationeranvändsför olika lokaltyperhyresintäkternaberäknaatt som

grund. uppskattaför kontor Förgenomsnittshyranfram medtagits attsom
falli dettabostad användsför värderingsenhet ävenhyresintäkterna

genomsnittshyran.

Resultat

relationsbaserad lokalhyra skiljerhjälpomtaxeringen medResultatet avav
två metoderna.enligt de övriga Extremafrån resultatensig inte nämnvärt

vilkethyreshusenheter,oftasti alla metodernaavvikelser avser samma
Ävenövriga hyreshusbeståndet.skiljer sig från detberor enheternaatt

hyresnivå och lokaltypvisst samband mellanförmodligen finnsdet ettom
faktorer kan läge,roll. Sådanafaktorerspelar andra större t.ex.vara

hyressättningen blir mycketkontraktsinnehåll Dettastandard, gör attm.m.
standard och belägenhetinte hänsyn tillEftersom relationervarierande. tar

tillrelationsbaserad lokalhyra inteleder metodenbutiker i hyreshusetav
metoder.övrigabättre resultat änett

användningssätt vilketanvändning helt skildaför övrigRelationer avser
relationenhyrorhögre eller lägretill antingenleder än anger.

undersökningenSlutsatser av

för hyreshusenheternaberäknade taxeringsvärdenaanledning till deEn att
åsattes vid 94 hyreshus-de taxeringsvärden AFTavviker från är attsom

deklarationen den kvadratmeterhyrahyra ihar änägarna uppgett en annan
i undersökningarna.använtssom

Markvärdetdelvärden för mark och byggnad.bestårBasvärdet av
vilket medför avvikelserna förointaxeringen,påverkas dock inte attav
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avvikelserna för riktvärdena lokalblir mindretaxeringsvärdena än
respektive bostad.

metodernas totala utfall inte harde olika ManSkillnaden mellan är stor.
påbedömningen avvikelsespridninggjort deni undersökningen att en

taxeringsvärden och taxeringsvärdenmellan beräknadeplusminus %l0
avvikelseintervall återfinnsacceptabel. dettaåsatta vid InomAFT 94 är

Spridningenenligt samtliga metoder.hyreshusenheterna60-70 % ärav
avvikelser.lokalenheternasoch beror storastor

10 %enheter inom intervallet plusminus6.2 Procentuellt antalTabell

Utgående Relations-SKM:s genom-
lokalhyra baseradsnittshyror

lokalhyra

61% 68%Taxeringsvärde 62%
och byggnadmark

37%33% 30%Riktvärde lokal
73%Riktvärde bostad

medför bostäder ganska väl deGenomsnittshyran överensstämmer
för hyreshusenheterna. Sprid-och medianvärden beräknatsmedel- som

hyresnivåer inom de olika värdeårsintervallen dockningen i är stor.
värdeår.detta enheter med äldre DäremotSpeciellt gäller stämmer

så med beräknade medel-för kontor inte välgenomsnittshyran överens
medianvärden.och

Lokaler

för för för kunnadel avvikelserna riktvärdenalokalernasFör är stora att
Härvid inte avvikelsenivån i sig problemetdetär är utanaccepteras. som

ungefär lika många undertaxerade enheter. Detspridningen med över- som
någon betydelse vilken lokaltyp finns iförefaller inte ha större som

återfinns längshyreshusen, hyreshusenheter helautan typ av av-samma
i så schablonhyrorna intevikelseintervallet. Sannolikt det ställetär att

faktorer viktiga för hyressättningen. Förmod-hänsyn till andra ärtar som
det samband mellan olika faktorer inverkar hyressätt-ligen är som

ningen. Sådana faktorer kan t.ex. vara:

för lokaler, framförallt butiker,mikrolägetD
lokalernas standard,El

serviceåtaganden,kontraktslängden,hyreskontraktens innehåll index-El
klausuler,
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inte för bostäder,ägarförhållandet för lokaler menEl
tiden det tecknat.löptid och ikontraktens när ärD

liknande lokalstrukturvärdeår, belägenhet ochmedFastigheter samma
på lokalstandarden.verkliga hyror beroendesåledes få olikakan ut

till enheterna blir under- ellerutformning kan ledaHyreskontraktens att
Även hyressättningenägarförhållandet verkar påverkaövertaxerade.

lokaler.

Bostäder

samtliga undersökta värdeom-avvikelserna för bostäder iSpridningen i är
Förmodligen dettaavvikelserna för lokaler. berorsamladråden änmer

hindrar hyreshusägarebruksvärdesystemetdelvis på det gällande attsom
enheterna, avvikermarknadsmässiga hyror. delen 73 %,Störreta ut av

minusplusmellan 10 %.

värderingsmodeller vidUtvärdering6.5.2 av
fastighetstaxering hyreshusav

Inledning

utvärderat de värderings-utredningens uppdrag har NewSec AnalysPå
värdefaktorn utgårfastighetstaxering hyreshus där storlekmodeller vid av

i stället för hyra alternativt värde jfr avsnitt 6.4.2 ochoch riktvärde anges
6.4.3.

Utvärderingenprovområde har Stockholms city valts. harSom östra av-
Riktvärdekartan utgår samtligakontor, butiker, lager och bostäder. isett

från hypotetiskt hus består moderna ocheller nybyggdafall ett som av
har utgåttlokaler respektive bostäder. Vid utformningen detta husav man

i gatuplanet alltid butik och lokaler under gatuplanetfrån lokaler äratt
lokaler i plan eller i huset klassi-lager. Samtliga 1 högreutgörs av upp

flyttasñceras figur hypotetiska huskontor, 6:1. Detta runtsom se
mellan olika lägen inom provomrâdet.
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6:1Figur

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Butik

Lager

årsvärden i 1995respektivefram för hyrortagitsharRiktvärdekartor
marknadshyrorlbruks-erfarenhetergrundasRiktvärdenaprisnivå. om

taxerings-reduktion tillNågonmarknadsvärden.respektivevärdehyror
inte skett.värdenivå har

i detredovisas härtillhörande kommentarermedRiktvärdekartorna
följande.

6:2bilagafor kontorRiktvärdekartor

Förutsättningar

lokaler medkontorslokalernybyggdaochellermodernaSom avses
installationersanitetsutrymmen,ventilation,gällerstandard vadmodern

standardtillmoderniseratslokalerbyggnaderOckså äldre sammaetc. vars
moderna.klassificeras som

värdenivåerochHyres-

inomskillnaderuppvisakanför kontorslokalerhyresnivåerFaktiska stora
gatuadress,standard,förutomberoende etc.gatutypkvartersamma

värde-Faktiskalokaler.med blandadefastigheterFlertalet köp avser
dokumentera. Isvåradärför iblandkankontorslokalernivåer för attvara

Noteradekontor.lokalernahuvuddelendockcentrala lägen utgörs avav
renodladevärdenivå forverkligrelativt väl tilldärförpriser anknyter

standard ochfastighetenspåverkasVärdenivåer för kontor ävenkontor. av
åldern detstandarden medinte sättsamvarierarskick. Däremot som

Ålder tillförlitligdärför intebedömsbostäder.försker t.ex. vara en
lämplig vid taxering,standardvärdefaktorställetvärdefaktor. l är en

underhållsskick.för eftersatttill jämkningmöjlighetmedkombinerad en
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Riktvärdekartor

utformatskontor har riktvärdekartor på kvartersnivå. SkillnaderFör
baksida inrymsmellan fram- och kvarter vid normala innerstadslägen

i osäkerhet riktvärdestegenden som ger.

för butiker bilaga 6:3Riktvärdekartor

Förutsättningar

fallRiktvärdekartan grundar sig i på det hypotetiska huset hardetta att en
normalbutik i gatuplan går från fasad och 12 samt ytasom ca m en

150 kvm. gatuplan består moderna ocheller nybyggdaHusetsom av
butikslokaler.

och värdenivåerHyres-

förHyresnivåer butiker starkt storleksberoende. innebär småDettaär att
butiker, 50 kvm, kan ha hyresnivåer högre30-50 % normal-är änsom
butikens. kanVidare butiker, kvm, ha hyresnivå500stora ären som ca
20-30 % lägre hyresnivån för normalbutiken.än

Flertalet köp fastigheter med blandade lokaler där butiksandelenavser
ofta 20 % eller lägre. Faktiska värdenivåer för butikslokaler därförär är
mycket svåra dokumentera. Värdenivåer för butiker påverkas i litenatt ut-
sträckning fastighetens standard och skick. normalfalletl hyresgästenärav
ansvarig för inre underhåll. Eftersom standarden lokalen inte sam-
varierar åldernmed på huset bedöms ålder inte relevant värde-vara en
faktor.

Riktvärdekartor

butiker riktvärdekartornaFör knutna till butikslokalens gatuadress.är
Riktvärde för butiker dock endast hyran överstiger den föranges om
kontor i läge. Om inget riktvärde gäller riktvärdet förangettssamma
kontor for lokaler i gatuplan. Riktvärde för butikeräven används för
samtliga lokaler i gatuplan användning t.ex.oavsett restaurang, ut-
ställning, lager, personalutrymmen etc.

Jämkning riktvärdet kan ske butikslokal sträcker sig längre änav om en
från fasad.16 Vidare jämkningkan bli aktuell butikslokalernam om

galleria, varuhus, biograf e.d.utgörs av
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bilaga 6:4Riktvärdekartor för lager se

Förutsättningari

Riktvärdekartan baserar sig hypotetiskt hus med lagerlokal iett en
tillgänglig via ocheller hiss.källarplan är trappasom

och värdenivåerHyres-

lagerlokaler med tillgänglighet via ocheller hiss bedöm-För ärtrappa
krkvmningen hyresnivån 000 i Gyllene Triangelnl ettäratt ca

område Norrlandsgatan, och BirgerHamngatan, Kungsgatanavgränsat av
krkvmJarlsgatan och 800 i övriga delar provområdet.ca av

fastigheterFlertalet köp med blandade lokaler där lagerandelenavser
ofta eller lägre. Faktiska värdenivåer för lagerlokaler därför20 %är är

första hand påverkassvåra dokumentera. värdenivåer för lokalerIatt av
tillgänglighet. samvarierari åldernlokalens Denna viss utsträckning med

fastigheten. Bedömningen dock särskild värdefaktor För ålderär att en
inte nödvändig.är

Riktvärdekartor

Riktvärdekartorna utformade efter kvartersnivå. Bedömningen dockär är
riktvärde, hyra krkvm800 respektive värde 12 000att ett gemensamt

krkvm, åsättas provområdetkan hela med undantag för Gyllene Tri-
nivånangeln se där bedöms krkvm i hyra respek-ovan l 000vara ca

tive krkvm i Riktvärde för för16 000 värde. lager samtliga lokaleranges
källarplanoavsetti användning, utställning, butikt.ex. restaurang, etc.

kanJämkning riktvärdet ske särskilt lastfar finns tillgängligt förav om
varutransportbilar eller lagerlokalen direkt tillgänglig från butikärom en
via interntrapparulltrappa. Vidare kan jämkning ske lagerlokalernaharom

användning, butik, utställning, konferens eller dylikt.t.ex.annan

bilagaRiktvärdekartor för bostäder 6:5

Förutsättningar

Riktvärdekartan baserar sig hypotetiskt hus med genomsnittslä-ett en
genhet rok och3 kvm. består moderna77 Husetytaom en ca av
ocheller nybyggda bostäder från plan och uppåt, figur1 6:2.se
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Figur 6:2

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Butik

Lager

Hyresnivåer

genomsnittsstorlekangivnalägenheter mednybyggda ärFör ovan
krkvm.nivå i storleksordningen l 400hyresnivån i 1996 års

Ålder

åldern på byggnaden. Huvud-varierar hyran kraftigt medbostäderFör
med hyresnivåer iäldre fastigheterbostadsobjektendelen är t.ex.somav

därför nödvändigtnivån krkvm.Stockholm ligger i 600-750 Det är att
värdeår, och låta hyranbostadsbyggnaders ålder, dvs.klassificera alla

förVariationenskillnaden mellan hyra modernaåldersfaktorn.variera med
olika i olika regionerorter.bostäder- väsentligt Dettaoch äldre görär att

varieraStandarden torde i huvudsakmåste ha olika lutning.åldersfaktorn
för ålders-väsentligt avviker från det normalaåldern. standardenmed Om

riktvärdet behöva ske.klassen kan jämkning av

Värdenivåer

fåbostäder mycket och antalet köp litet.Fastigheter med nybyggda är
för kategori därför svåra dokumentera.Faktiska värdenivåer denna är att

för fastigheter, bl.a.direktavkastningskravet lägre äldreEftersom är
efter renovering, kan ålders-påverkat möjligheten till hyreshöjningav

särskild värde-fångas skillnad i hyra. Enfaktorn inte enbart upp genom
därför nödvändig.faktor för ålder är
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Riktvárdekartor

Riktvärdekartorna nedbrutna kvartersnivå. Enligt utvärderingen börär
dock betydligt vidare avgränsning riktvärdeområden kvarteränen av an-

Skälet härtill hyresnivån för moderna ochellervändas. nybyggdaär att
innerstad varierar litet frånbostäder i Stockholms mycket kvarter till

Riktvärdeområdena för bostäder i detta område såledeskvarter. bör vara
Bedömningenförhållandevis riktvärde, hyra krkvml 400är att ettstora.

värde krkvm, kan åsättas hela provområdet.respektive 16 000

Provtaxering

olika provområdetprovtaxering byggnader inom har utförts.En Avtreav
framtagnaframgår det riktvärdet i två fall understiger köpprisetdenna att

i januari och i tredje fall överstiger köppriset i december1995 1994.ett

Stickprovsundersökning areauppgifter6.5.3 av
fastighetstaxeringeni

Inledning

avsikt undersöka kvaliteten på befintliga areauppgifterl harnärmareatt
utredningens VärderingsHuset utförtpå uppdrag Stickprovsunder-AB en

sökning de areauppgifter lämnats fastighetsägarnai deklara-av som av
tionerna och lagrats vid fastighetstaxeringen. fråga hyreshusenheterl om

bl.a. fördelningentotala mellan bostäder och lokaler.ytor samtanges
Tillförlitligheten har undersökts enjämförelse mellan taxeringsupp-genom
gifterna och uppgifter i gjorda marknadsvärdebedömningar beträffande
den uthyrningsbara ytan.

Ytangivelservid värdebedömningar

Vid marknadsvärdebedömningar besiktning värderingsobjektetgörs en av
och erforderligt kartmaterial insamlas. övrigt insamlas olika bakgrunds-l
material beroende syftet med värdebedömningen. Uppgifter alltidsom
samlas in hyresuppgifter i form underskrivna lokalhyreskontrakt,är av
debiteringslistor med debiterade bostads- och lokalhyror Från detetc.
insamlade materialet hämtas uppgifter uthyrningsbar utgåendeochytaom

uthyrningsbarahyra. Den i värderingen således i deäryta som anges
flesta fall från dylika debiteringslistorhämtad och lokalhyreskontrakt, I
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främst i de fallden uthyrningsbarauppmätningvissa fall ytan,görs aven
ellerfångas i hyreskontraktfastigheten har skett inteförändringar på som

och därför saknareller internt utnyttjadfastigheten uthyrdi fallde är
hyreskontrakt.externa

fastighetsdeklarationtaxeringvidYtangivelser

frånuppgifter byggnadersfastighetstaxeringen samlasVid ytorom
Enligt deklarationsblankettenfastighetsdeklarationen.viafastighetsägarna

respektiveför bostäderSvensk Standard SSenligtskall BRA anges
deklarationsblanketten föranvisningar för ifyllandetlokaler. RSV:sl av

ifyllasden skallhyreshus är:att ytaanges som

Svensk Standard. Vidarebostadsarea enligtför bostäder: BOAn
förden hyresgrundandeinnebär i regeldetta ytanattattanges

kanlägenheterna anges,
Standard. Vidareenligt Svenskför lokaler: lokalarea LOA attangesE]

hyresgrundande för lokalernainnebär regel dendetta ytanattsom
användas.kan

denbeträffande industriermotsvarande anvisningarl att ytaanges som
skall ifyllas är:

storlek angiven i kvm Vidareavkastningsmetoden: lokalernas BRA.a
detta beräknasför industribyggnad innebär BRAattatt somanges

våningsplan begränsade omslutandesamtliga ytterväggarsavarean av
räknas i intillinsidor. Rumsskiljande kanaler BRAväggar, m.m. en

törs det värdet.till lokalen med lägre Entjocklek 0,3av m men
produktionslokal och lagerlokal kommer där-innervägg mellan en en

med i normalfallet ingå i lagerarean,att
mark.produktionskostnadsmetoden: angiven bruttoareaytan som ovanD

våningsplan begränsadeMed detta totalarean samtligaavses av av av
utsidor i golvnivå. bruttoarean inräknaslytterväggarnas även

framkantmellanvåning, entresolvåning med bjälklagretsinskjuten -
begränsning. Med mark golvet i högrenärmastattsom ovan avses

över skallvåning ligger omgivande markyta. Ytan1,5änmer m
bruttoyta enligt Svensk Standard.mätas som
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Jämförelse ytangivelserav

genomfördavärdera resultatet den stickprovsundersök-kunnaFör att av
måste jämförelse de används vid fastig-ningen göras ytorav somen

hetstaxering respektive fastighetsvärdering. Härvid kan konstateras att
frånfastighetsvärdering utgår den uthyrningsbara dvs. denytan, yta av

möjligt eller i framtiden få någonvilken det bedöms ekonomiskatt nu
kanjämföras med vad i taxeringssammanhang för hyres-Dettanytta. man
för såväl bostäder lokaler, hyresgrundandehusenheter, yta.som anger som

gäller industrifastigheter enligt avkastningsmetodendetNär taxerassom
skall vilket i normalfallet samtliga våningsplandet BRA, ärattanges vara

Samtidigtbegränsade insidor. skall de olika lokalernaytterväggarnasav
och för sig, vilket i praktiken torde innebära trapphusatt etc.anges var en

faller bort. Vid fastighetsvärdering trapphus, värmecentraler inteär etc.
med i den uthyrningsbara ytan.

fall industrierna enligt produktionskostnadsmetoden,deFör taxeras t.ex.
skall fallskräddarsydda byggnader, bruttoarean mark dessaIovan anges.

torde skillnaden värdering i vissa fall bli märkbar eftersom i fastig-mot
beaktashetsvärdering alltid under mark den kan uthyrnings-yta om vara

bar. Vid stickprovsjämförelsen dock ingen fastigheternahar taxeratsav
enligt produktionskostnadsmetoden.

Sammanfattningsvis bör i normalfallet den vid värderingenyta som an-
uthyrningsbar och den skall vid deklaration tillytages som som anges

taxering densamma gäller produktionskostnadsvärderade indu-vara
strier.

Stickprovsundersökningen

utreda hur de i fastighetsdeklarationenFör ochatt ytor uppgettssom som
vid fastighetstaxeringen med den uthyrningsbaraanvänts överensstämmer

vid fastighetsvärdering har stickprovsundersökninganväntsytan som en
gjorts. få lämpligtFör urval olika fastighetstyper och olikamedatt ett av
belägenhet har indelning fastighetstyper gjorts användessamma av som

valuation board i samband med gjordes bankstödsnämn-testerav som av
den. undersökningen ingår fastigheter.I 207 samtligaFör harytor
totalytan jämförts. förekommande falll har jämförelse gjortsäven en av
bostadsyta lokalyta.och undersökningenl redovisas enligt värderingytan
och enligt taxering avvikelsen. varje fastighetstypFör redovisasytan samt
medelvärde och median för avvikelsen med den taxerade bas.ytan som
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resultatSammanfattande

Bostadshyreshus

överensstämmelsen medbeträffande bostadsyta i bostadshyreshus1:a
år mycket god.både före och efter 1985värdeår är

överensstämmelsen beträffande bostadshyreshusden totala ytanavEI
år mycket god.både före och efter 1985med värdeår är

angivna uthyrningsbaravärdering och taxeringHuruvida den i ytanCl
erfarenhetsmässigtmätreglermed nuvarande äröverensstämmer

misstämmelseför äldre byggnader vissSannolikt gällerosäkert. att
finns.
överensstämmelsen mycketi bostadshyreshusvad gäller lokalytan är[I]

värdering taxering.Sannolikt detta på såväl Iberorvarierande. som
uthyrningsbar-finns ibland hel delfastighetdenna ytortyp varsenav

flera småytor tagits med vidbedömningsfråga. Sannolikt harhet är en
alltid har åsatts någon hyra.värdebedömningen dessa inteäven om

sannolikt uteslutits.taxeringen har sådanadeklarationen tillVid ytor
oftast inte såi absoluta tal dockAvvikelsen är stor.

fastigheterKommersiella

överensstämmelsen fel i lokalytanvarierande. vanlig orsak tillEnär stora
avvikelsenvid taxering. Medelvärdetlagergarage har utelämnatsär att av

både bostäder och lokaler. Medianavvikelsenförtotalt drygt S %är
understiger detta och endast 2-3 %.är ca

Industrifastigheter

beträffande industrifastigheter för bostads-Avvikelsen högreär änD
kommersiella fastigheter. Delvis torde dennahyreshus och större

förklaras misstämmelse mellan de kriterieravvikelse kunna somav
för beräkna uthyrningsbar vid värdebedömningen ochanvänts att area

taxeringen. Delvis taxeringsreglerna oklara och framför allt intevid är
helt enkla.
Användningen industriema torde också kunna ha betydelse, dvs.av

de internt utnyttjade eller uthyrdaär externt.om
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Hotellfastigheter

Medelavvikelsen det gäller hotell 10 och medianav-%när ärE] ca
vikelsen endast Resultatet dock varierande.6 %.är är

Slutsatser

Sammanfattningsvis konstateraskan resultatet varierar mellanävenatt om
olika objekt och misstämmelsen i många fall relativt medel- ochär ärstor

tämligen för fastighetstyper.särskilt medianavvikelsen liten alla Möjligen
kan tolka något bättre överensstämmelsei storstäderna och i deutman en
regionala städerna i landet i övrigt. Materialet dock för litet förän är att
någon härom skall kunna dras.slutsats

tydligare preciseringSannolikt skulle vad skall ingå i dekla-en av som
rationen och i taxeringen, vad gäller och lager, öka överens-t.ex. garage
stämmelsen ytterligare.

överväganden och förslag6.6

6.6.1 Inledning

Vårt utredningsarbete inriktat bl.a. på införa registerbaseradär att en
fastighetstaxering så långt det möjligt, dvs. för hyreshusens del.är även
Avsikten med registerbaserad fastighetstaxering uppgifter i redanär atten
befintliga register skulle kunna utnyttjas i betydligt utsträckningstörre än

för närvarande sker. Härvid kan uppgiftslämnandeti samband medsom
och från enskilda fastighetsägareAFT SFT begränsas, samtidigt som

administrativa förenklingar uppstår för berörda myndigheter. Enäven
registerbaserad förutsättertaxering dock värderingsmetodiken föratt
hyreshusen därtill. kommerFrämst härvid dagens i frågasystemanpassas
där taxeringen grundas bl.a. de utgående hyror berörda fastig-som
hetsägare skall i sina fastighetsdeklarationer.uppge

Vid förändring värderingsmodellen för hyreshus två frågorären av av
särskilt intresse, nämligen hur material till riktvärdeangivelserna skall
erhållas och hur framtida enklare modell skall utformas, dvs. vilkaen
värdefaktorer skall ingå i värderingsmodell. skallDet samtidigtsom en ny

förändringarunderstrykas i värderingsmodellen måste ske med be-att
aktande värderingsnoggrannheten kan upprätthållas någorlundaattav
tillfredsställande. Varje form schematisk taxering ställer störreav mera
krav på förberedelsearbetet. ocksåDen måste kombineras med särskilda
möjligheter jämkningtill i det enskilda fallet.
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värdefaktor i bilagaA 6:16.6.2 Hyran som

betydelsefull variabel dethyrantidigareSom sättetnämnts är atten
marknadsvärdenivån och uttryck för mikroläge,den kan sägas geange

idifferentierad fastighetsmarknadlokaltyp Medstandard, etc. en mer
marknadsvärdet.betydelse måttframtiden ökar sannolikt hyrans som

fastighets värde kanhyranVi vill dock mätarenämna att gesom av en
avsnitttillfredsställande. fråga, belyst iinte Dennaresultat är somsom

vad detta såytterligare i det följande. Oavsettberörs6.5.1, anserman om
fastighetsdeklarationen svårthyresuppgifter viaförfarandet inhämtaär att

registerbaserad taxering och måstegenomförandetförena medatt av en
nödvändighet frångås.därför med

hyresuppgifter iinhämtauppgiftslämnandetsamordnaAtt attgenom
inkomsttaxeringen, i första hand demed allmännasamband den genom

värderingstekniskahar denräkenskapsutdragen SRU,standardiserade
i dekla-uppgifter redan finns lagradekan inhämtafördelen att somman

be-redovisats under straffansvar. högstrationer och dessutom Ensom
hyresuppgifter viddock redovisningentydelsefull nackdel är att av

många fall. fastighets-kan lämnas i klump i Deinkomsttaxeringen större
redovisning vanlig, skulle bli svårhanterliga ochdär sådaninnehaven, är

eller fas-främst fånga de endastförfarandet skulle äger en annansom
tämligen omfattande ingrepp i detTillvägagängssättet förutsättertighet.

sekretesskäl inte möjligt i dag.inkomsttaxeringsarbetet ochlöpande är av
från principiella utgångspunkter.Modellen kan diskuteras Enäven mer

uppgiftför övrigt tillkallats medsärskild utredare har göra översynatt en
självdeklaration och kontrolluppgifter Filagen 1990:325 omav

skall redovisas före utgången år 1996.Arbetet1995:05. av
övergång till modell med tillämpning schablonhyror skulleEn en av

taxering jfr avsnitt Någon riskkunna fungera bäst vid bostäder 6.5.1.av
föreligger enligt den nämnda undersökningen inte.för övertaxering där

därför möjlighet förenklaAnvändandet genomsnittshyror attav ger en
bostäder särskild hänsyn till ytterligare faktorertaxeringen utan attav

för använda scha-behöver lokalernas del krävs däremot kunnaFör atttas.
förblonhyror ytterligare faktorer beaktas, eventuellt med undantagatt

måste värdeområ-uppskattad hyra kanske kan användas.kontor där T.ex.
små många gånger mycket små och likformiga.dena För en-vara - -

schablonmetoderna fungera vilketheter med värdeår verkar bättreyngre
kan bero på standarden lika. Om genomsnittshyror skall kunnaäratt mer

taxering måste form standardklassiñce-användas vid lokaler någonav av
ring införas för hyreshusen. tveksamt medDet det räckerär stan-om en
dardklassificering några få schablongrupper, ochi låg, medel hög.t.ex.

skäl till tillämpa schablonhyror vid taxering det kan ledaEtt äratt att
till vissa fallrättvisare taxeringsvärden i bättre medstämmer överenssom
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taxeringsvärdet basvärdet skall % marknadsvär-kravet 75utgöraatt av
undviks också problemet olika faktiskdet. Med schablonhyror med att

ingår hyreskontraktet, i tiden kontraktethyra kan bero på vad i närsom
Åförhandlingsförmåga andra sidan kantecknat, över-är ägarens m.m.

fårklaganden förväntas från de fastighetsägare inte dessa hyres-utsom
nivåer.

fastighetstaxering för hyreshusövergång till registerbaserad medEn en
areauppgifter för lokalertillämpning schablonhyror kräver korrektaattav

på befintliga areauppgifter nämligen varierandesamlas in. Kvaliteten är
engångsföreteelse därefterjfr. avsnitt Insamlingen dock6.5.3. är en som

behöver för hyreshus får ökad, minskad eller ändradendast somupprepas
Ävenföljd ombyggnad eller dylikt. här finns framtida latentatillarea av

effektivitetsvinster. Enligt vår mening kunna erhålla smidigbör man en
jfr. avsnittoch effektiv rapportering det blivande lägenhetsregistretom

framtiden kan omfatta lokaler. deklarationsanvisningarna4.5 i läven
måste ordentliga mätanvisningar införas för hyreshusägarna skalldock att

vilken de skallveta area ange.
schablonmetoder går inte tillämpa alla slagUndersökta hyres-att av

måste utgåendehus. Vissa hyreshusenheter särbehandlas hyranärtyper av
saknas. gäller kiosker, hotell och parkeringshus där taxerings-Detta t.ex.

på omsättningen i enskilda fallet.värdet grundas det
delalternativ under tordede A:2 det in-Av A mestsom anges vara

tidigare påpekats förberedelsearbete.kräver utvidgatDettressanta. ettsom
Härefter ledning areauppgifter och tabellvärden förtryck-kan med av en

innebärning ske. Alternativet i praktiken registerbaserad taxering ien
alltjämt värdefaktor fastighetsägareninitialskedet. Hyran och redo-är om

visar sina hyror och dessa godtagbar torde ändring påär sättnaturegna av
fastighetsägaren önskar regelmässigt oundviklig. Vi vill här erinravara om

i praxis, inte minst i fråga bostadshyror, för närvarande baraatt man om
går ifrån utgående hyra det finns särskilda skäl, internhyror ellert.ex.om
väsentliga avvikelser från normalhyror. för skulle alternativoch sig A22l
kunna utformas så vad väl från början tänkt förverkligades,att som var

formdvs. någon normalhyror skulle vägledande. skulleDettaatt av vara
i sin innebära ökade krav på detaljering normhyror. Om sådanatur av
ändringar inte gjordes skulle metoden i praktiken bara leda till sänkta

förhållandevärden i till de beräknade totalhyrorna eftersom skattemyndig-
faktiskaknappastheterna torde ha föra i höjandeattresurser processer

riktning i någon omfattning.större
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storlekhyra bytsVärdefaktorn6.6.3 ut mot
bilagaoch i 6:1B C

i där hyranändringarföregående har tänkbaradetl övervägts ett system
utgående har förvissovärdefaktor. hyranskulle Denalltjämt envara

värderings-bestämma taxeringsvärdet. Urdet gällerfördelar när rentatt
fördelarlångt dessatveksamt hurtekniska aspekter det dockär mer

beaktas givetvisaktuellt slagfastighetsöverlåtelsersträcker sig. Vid av nu
be-någon utslagsgivandefråga de tillmäts inteutgående ide hyrorna men

kontraktstider.kortarelokalhyror med derasminst vad gällertydelse, allra
denutgångspunkt i vadbedömningar medi stället andraträderHär nya

dessmedanvändningsmöjligheter. Dagenstänkt sig för systemägaren
under-värderingsteknisk synpunkt någotocksåhyresanknytning den urger

hyreshusenheteri värdeom-likvärdigatvåliga effekten att sammaannars
iundertaxeringartaxeringsvärden. Såvälfå olikaråde kan över- som

marknadsvärdetskulletill vad 75 %förhållande ärutgöra enavsom
redovisat någoti avsnittordning. Vi har 6.3.2följd dagens omavannan

framgår utfallettabell där återgettsdenutfallet AFT 94. Av att avsomav
tilltämligen illavarslande med hänsynvärderingsmodellnuvarande är

variationerockså erinras dekan härojämnheterna i taxeringen. Det om
fråga redovisadeskillnader iavsnitt vad gälleri 6.3.2angetts omsom

degenomsnittshyrorna; för bostäderförhållande tillutgående hyror i är
för lokaler situationengenomsnittshyranutgående hyrorna högre ärän -

lagligi praktikenocksåbörden Det nämnas trotsattmotsatta. man -
hyror dessafrångå utgåendemöjlighet därtill inte torde äräven om-

fråga bostadsrätter, andelslägen-sådana fall där detlägre i äränannat om
denna bakgrunddärmedjämförbara fall. Vi harinternhyror ochheter, mot

medutforma förslag bättrevalt stämmer överens gängseettatt som
lämna hyran värdefaktorfastighetsvärdering, nämligenmetoder för att som

blirbli avgörande. Storlekenlåta kvadratmeteroch i stället värdet per
föri hyra.värdefaktorn stället Dettadärför med vårt förslag den nya

intresse för framtiden.givetvis kommer saknainnebär inte hyrorna attatt
värdefaktor till del i beräkningenförvandlas fråndockDe utgöraatt aven

bostäder och lokaler.skall åsättas olika slagdet värde avsom
måttmed storlek innebärmodell värdefaktorn hyradärEn ersätts ett av

de båda aktuellaUtvärderingen avsnitt tydernytänkande. 6.5.2 att nu
vid taxering.möjliga använda Envärderingsmodellerna och CB är storatt

förberedelsearbetet förhärvärderingsarbetet läggsdel även över attav
områden fastigheter.skillnader mellan olika och Sanno-kunna speglarätt

dock måsteinitialskede ökade kostnaderlikt föranleder detta i ett som
i längre perspektiv.bli balanserade ettantas

liten vilket med-omsättningen hyresfastigheterproblemEtt ärär att av
köpeskillingsstatistik tillgå.finns tillräcklig Iför det inte alltid attatt
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undersökningen värderingsmodellernaavsnitt har riktvärdekartor6.5.2av
för bostäder och lokaler i moderna ocheller nybyggda fastigheter redo-

eftersom varit grundförutsättningarnavisats detta för uppdraget.en av
Vissa uppstår emellertidproblem väljer moderna ochellernär man ny-
byggda fastigheter normhus eftersom dessa liten andelutgörsom en av
det totala antalet fastigheter. kan innebära svårigheter fastställaDetta att
såväl då förvärvhyror värden antalet respektive hyresavtal for dennasom

få. alternativ till dagens normhus för framtidenEtt normbostadärgrupp
avsnittoch normlokal, 6.6.4 skulle välja tillhöratt ettse vara som en

ålderskategori vanligt förekommande.ärsom mer
förutsätterModellerna och C kännedom fördelningenB mellan bo-om

städer och lokaler. det inledande skedet innebär klassificeringenl av
lokaler merarbete för fastighetsägareklart och skattemyndigheterett
eftersom förutsättning för har tillgång till korrektaärsystemet atten man
areauppgifter. bostädernas del kan befintligaFör areauppgifter användas,
tillsammans med stickprovskontroller. fördel iEn sammanhanget iär att

blivande Iägenhetsregister jfr. avsnitt 4.5 kommer för bostäderett arean
redovisas. lokalernas del krävs däremot omfattande klassifice-Föratt en

ring och uppmätning i initialskedet jfr avsnitt 6.5.3. Därefterav areor
åligger det fastighetsägarna ändringar beträffande Viatt rapportera area.
har tidigare vikten framtida Iägenhetsregister fångarpoängterat att ettav

lokaler. Vi vill erinra vad påpekats i kap. 4även ävenupp om som om
möjligheterna få uppgifter via kommunerna i samband medatt
förvärvstillstånd.

båda värderingsmodellernaDe ansluter sig i högre utsträckning till till-
vägagångssättet vid sedvanlig marknadsvärdering där marknadsmässiga
hyror, kostnader basen och faktiska hyresavtal endastutgöretc. m.m.
medför korrektioner för det enskilda objektet knutet till nuvärden av
överunderhyror någonOm dessa värderingsmodeller används videtc. av
taxering sannoliktkommer det innebära fastighetsägare äratt att som
mindre professionella och inte lyckas hyra till marknadsmässiga nivåerut
missgynnas jämfört dagensmed värderingssynpunkt något brist-ur-
falliga gäller fastigheterSamma för vilka hyresinkomster intesystem.-
kan erhållas. valda modellenDen måste därför möjligheterna tillmotses
ändringar i fallet.det enskilda Liksom skall anvisade riktvärden kunnanu
frångås. falletDetta kan bli fastighetsägare visar de antagandenattom en

de riktvärdena bygger på skulle felaktiga. justering förEnsom nya vara
förhållande bör kunna ske uthyrning faktisktsäreget inte kunnat ske.om

Vidare bör jämkningsmöjligheter finnas i fråga olika utrymmensom an-
vändning.

Med den angivna modellen får läget ökad betydelse. Detta innebär att
värdeområdenai vissa fall måste mindre. valdaDet provomrädet igöras
undersökningen Stockholms centrala del har bedömtsmest vara- -
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dessskillnaderpå grund devärderasvårt trotsstoraattextremt som,av
området. andra stadscentrumföreligger inom Föromfattning,begränsade

mindre.betydligtskillnadernatorde vara
hyresnivåertill uppgifterhar tillgångpåModellen bygger att omman
redovisadeavstämning skeGivetvis måstei förberedelsearbetet. moten

Även värderings-BK verkligen blir 0,75.kontrolleraförköp attatt om
förarbetetviktigt ianvänds torde detgrundad värdenmodellen attvara

värden för olika lokalerhyresnivåer för beräknautnyttja kunskap attom
värdeskillnaderbedömningarstärka deDärmed kanoch lägen. avman

köp lokal-faktiska köp. Antaletutvärderingerhållits avavgenomsom
få.fortsättningsvis komma Detnämligenbedömshyreshus även att vara

marknadsanpassning ochsvårigheternai frågabör här poängteras att om
Uppgifterför närvarande.desammai allt väsentligtnivåläggning är som

särskildhittillsantingenerhållashyresnivåer kan upp-genomsomom
förslagsvisschablonhyra, SKM:sanvändandetgiftsinsamling, avgenom

utfördahyresnivåeruppskattningellergenomsnittshyror, avavgenom
fråga.avsnitt till dennai följandefastighetsvärderare. Vi återkommer

aktuella slaget bl.a.värderingsmodell detmed ärFördelen attav nuen
i värderingsförfarandet. Genomökad likformighetuppnår att enenman

undgår tillfälliganormerandekontraktsmassa blirgenomsnittlig attman
träffsäkerhet jämförtuppnår också bättrehyresnivåer slår igenom. Man en

varieratmedföra ganskamodell för taxering kanmed nuvarande ettsom
framstår dessutomi avsnitt Modellenredovisat 6.3.2.utfall, något som

registerbaserad taxering.förenlig medmest ensom

Sammanfattande synpunkter6.6.4

nackdelar. Klartalternativ har för- respektiveredovisadeSamtliga ovan
måsterenodlad registerbaserad taxeringistår dock övergeatt man en

där värdefaktorn hyrautgående hyra. modellvärdefaktorn faktiskt En
tillgodoser bäst kraven påsmidig tillämpa ochmed storlekersätts är att

modellFrån våra utgångspunkter vidare Cregisterbaserad taxering. ären
riktvärdeangivelsen,grundläggandedendär värdekvm BRA somanges

föredra.riktvärdekartan,värdenivån direkt kan avläsas Dedvs. där att
och rättvisa ihärför kraven på likformighetvägande skälen är atttyngst

alltsåtillgodoses. Metod innebärfastighetstaxeringen bättre C en
marknadsmässigavärderingsförfarande baserat påanpassning till ett

därför införs för framtiden.föreslår modell Cprinciper. Vi att
förfarande i fråga hyreshusövergång till registerbaseratEn ett om

uppgiftsinsamling medinledningsskedet tämligen omfattandekräver i en
såväl skattemyndigheter.följande kostnader för fastighetsägaredärav som

både för bostäder ochklassificeras och skallLokaler skall mätasareor upp
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blir dock engångsföreteelse sedan får ajourhållaslokaler. Detta somen
redovisat ibeträffande efterföljande händelser på vi kap. det4sätt om

uppgiñslämnandet. Nämnda uppgiftsinsamlande irationaliserade kan och
inför den följande allmärma hyreshustaxeringen,för sig ske AFTnärmast

taxering skulle då i mångt och mycket bli lik traditionell2000. Denna en
fastighetstaxering baserad på deklarationer. Enligt vår mening skulle

registerbaserad fastighetstaxering kunna ske nämnda åremellertid en om
uppgiftslämnandet. lämplig modell skulle då kunnatidigarelade Enman

uppgiftslämnande, åläggs fastighetsägarna vadutformas så detatt som
uppgiftertill lägenhetsregistret, i tiden samordnas sågäller bostadsytor att

samtidigt lämnas då direkt till skattemyndighetema.övriga ytorom men
rimligen tids- arbetsbesparingar uppnås förHärigenom bör och kunna

uppgifter nuvarandefastighetsägarna. Skyldigheten lämna regleras iatt
dag i förevarande fall uppgiftsskyldigheten sikte på19 kap. 8 § FTL. I tar

framtiden blir i stället intressanta. Vi harhyror. För övervägtytor att
vårt förslagföreslå hyresuppgifter inte längre skall samlas in. Med däratt

storleken blir värdefaktor förlorar den utgående hyran i deten ny
enskilda fallet sin betydelse. värderingsförfarandet, skall ledaDet nya som
fram finnstill redovisade riktvärden, bygger på kunskap hyreslägetatt om

utförahos dem skall värderingsarbetet. Sett denna aspekt framstårsom ur
hyresuppgifter falletinsamlandet onödigt. det enskilda kan detIav som

dessutom motsägelsefullt behöva lämna uppgift tör-sägas att ettvara om
hållande sedan inte har någon omedelbar betydelse. Till förmån försom

framledes samla hyresuppgifter kan hävdas den värderingävenatt att
bygger påskall ske kunskap hyresläget. På riktvärdekartan skallsom om

tillämpad hyresnivå också bakgrund det sagda kan detMotanges. av nu
uppfattas tillförlitligt den enskilde fastig-systemetnya som mer om

hetsägaren medverkar lämna uppgifter sådant skallattgenom om som
ingå i för värderingen.underlaget Vi har för åtminstone istannat att ett-
inledande skede låta uppgiftsinsamlingen bli kvar. Bestämmelsen-
återfinns i vårt lagförslag i kap. våra förslag till15 8 § FTL. Om en ny
värderingsmodell godtas frågan ånyo efterstatsmakterna bör diskuterasav
AFT 2000.

problem vid hyreshusvärderingenEtt den låga omsättningen hyres-är av
fastigheter, vilket medför det inte alltid finns tillräcklig köpeskil-att
lingsstatistik tillgå. likhetI med vad gäller vid värdering-att som numera

tomtmark kap. bör därför kompletterande5 8 § FTL värderings-en av
regler införas för hyreshusensbl.a. del. det finns begränsat antalOm ett
försäljningar, räcker för fastlägga den genomsnittliga marknads-attsom
värdenivån inte för bestämma olika värdefaktorers inverkan påattmen
marknadsvärdet, bör basvärdenivån bestämmas utifrån tillgängliga orts-
priser. får formlerDäremot tabeller och utvisar de olika värdefakto-som

inverkan på basvärdet bestämmas med ledning avkastnings-rernas av
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eller beräkningar tekniska nuvärden. regel härom föreslåskalkyler Enav
i den kap.5 7 § FTL.nya

framtiden med vårt förslag normhuset begreppenmedFör ersätts
normbostad och normlokal. 8 kap. § därmedI 5 FTL attanges avses
värderingsenhet sådant slag med bestämd storlek, standard och ålder.av

fråga fastighetstyperlikhet med vad gäller i andra får del som om
värdefaktorema frågaytterligare preciseringar krävs it.ex.av som om-

härom intas för framtidentidsangivelser ske i FTF. Regler i kap.3 l §-
FTF.

vårt förslagVärdefaktorema i i 8 kap. 6 § VärdefaktornFTL.anges
lägenhetstyp skulle få följande utformning. Liksom sker bestämningnu en

inrättat för bostäder eller för ändamål. Detärett utrymme annatav om
tidigare utgjorde lokaler uppdelas för framtiden i följande tresom

kategorier, nämligen kontor, butik och lager. Med kontor lokalavses
butikbelägen gatuplan, med lokal belägen i gatuplan med lageröver samt

underlokal belägen gatuplan.
jämkningsmöjlighet så angivna indelninglagrummetI attanges en ovan

får frångås det särskilda skäl nödvändigt för bestämmaär att ettom av
korrekt värde. På detta skulle udda fall kunna fångas in. Isätt ettmer

kan butiker regel såvälvaruhus under gatuplanet. Påövervara som
motsvarande kan butiksutrymmen belägna långt inne i byggnadensätt ur
värderingssynpunkt sig kontors- eller lagerutrymmen. börDäremotnärma

lagers utformning vad gäller möjligheterna nå detsamma medt.ex. ett att
biltransporter beaktas värdefaktom standard. den före-Genomgenom nu
slagna jämkningsvarianten undviker specialregel skulleman en som

för s.k. fri värdering. sammanhanget bör beaktasIöppna vägen atten
framtida riktvärdekartor behöva i vissa särpräglade fallkan ges- -
sådan form nödgas igenom bestående registerfastighet.tvärsatt man en

kan tänkas sida byggnad mycketDet t.ex. att vetter moten av en en
attraktiv medan gäller för dess baksida.gata motsatsen

Värdefaktom storlek bestäms på sådant värde kvm skallsätt att ett per
för de olika kan förekomma. riktvärdekartorAvutrymmestyperanges som

skall framgå vilka hyresnivåer utgått ifrån, liksom tillämplig H-man
nivåfaktor.

de undersökningar hänvisar till framgår den nuvarandeAv attsom
förvärdefaktom ålder högst osäker lokaler. värdefak-Enär mätareen ny

standard behövs därför för lokaler. Standarden skulle därvid mätastor
utifrån sådana förhållanden kan slå igenom hyressättningen.antassom

exempelvis kontorens vidkommande blir därvid avgörande derasFör
utformning lämplighet för ändamål.och sitt Planlösningar ochnärmare

byggnadssätt andra faktorer får beaktas. tydlighetens intresse börIär som
påpekas mätningen skall ske med utgångspunkt i sådant hör tillatt som

Vad anskaffati standardhöj ande riktningbyggnaden. hyresgäst ochen som
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fårmed sig vid kontraktstidens slut däremot lämnasdenne har rätt att ta
därhän.

del kan nämnda förhållanden i allt väsentligt täckasbostädemasFör av
Denna värdefaktor torde få sin praktiskavärdefaktom ålder, behålls.som

kanfrämst i fråga bostäder. övrigaanvändning För utrymmenom man
förfarande åldersinverkan inte erfordras.väl arbeta med därmycket ett

de överväganden vi gjort i frågaVi vill påpeka delatt en av om
överföras industrienhetema.eventuellt skulle kunnahyreshusen även

fram kan blibli uppgift för RSV det underlag härfårDet att ta somen
för i det framtida lag-erforderligt våra förslag hyreshusen godtasom

stiftningsarbetet.
förordadeAvslutningsvis vill vi följande. Om den värde-nämna av oss

ringsmodellen inte skulle godtas vi övergång bör ske tillattanser en
i det föregående,alternativ innebär, belystsA22. Detta närmare attsom

värdefaktor densamma delvis byggshyran alltjämt förblir atten men upp
skattechefstabeller blir därmed mycketefter schablonhyror. Nuvarande

Insamlandet såväl bostads- olika lokalhyror måstedetaljerade. av sommer
betydligt omfattande för närvarande. för framtidenOmängöras mer man

låta marknadsmässiga hyror avgörande och således i principbara vill vara
utgående hyror blir nämnda insamlande omfattande förbortse från än mer

tillräcklig detaljeringsgrad skall uppnås.att
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Bilagor6.7

Tänkbara värderingsmodeller

värdefaktorA. Hyran som

Faktiska totalhyror taxeringsenhet för bostäder och lokaler. Värdefak-per
storlek behövs inte i och FörinventeringAzl A:3. hyror förtorn av

försålda fastigheter krävs för bestämma sambandet mellan hyra ochatt
värde i ochA:l A:3.

Totalhyroma inhämtas fastighetsdeklarationen.Azl genom

Totalhyroma beräknas med hjälp hjälptabellerA:2 visar hyrorav som per
kvm vid skilda förhållandenBRA utökade skattechefstabeller.

A:3 Totalhyroma inhämtas vid inkomstdeklarationen basåret,avseende
dvs. vanligen året före.

Hyrakvm kompletterande riktvärdeangivelseB. BRA som en

Värdefaktom hyra värdefaktom storlek. På riktvärdekananersätts av anges
följ ande riktvärdeangivelser:

hyrakvm för moderna och nybyggda bostäderBRA
hyrakvm för moderna och nybyggda kontorBRA
hyrakvm för moderna och nybyggda butikerBRA
hyrakvm förBRA moderna och nybyggda lager

H-nivåfaktor föruttryck bruttokapitaliseringsfalctomen som ger
uppgift tillämplig tabell för åldersberoende.en om

modemiteten inte följer åldern uppstårOm behov värdefak-även av en
standard eller justering för förhållanden. Riktvärdekartan blirsäregnator

detaljerad.mer

C. Värdekvm denBRA grundläggande riktvärdeangivelsensom

Värdefaktom hyra värdefaktom storlek. På riktvärdekartanersätts av anges
följ ande riktvärdeangivelser:

värdekvm för modernaBRA och nybyggda bostädern
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för och nybyggdavärdekvm moderna kontorBRA
värdekvm BRA för moderna och nybyggda butiker
värdekvm för moderna och nybyggda lagerBRA

uppgift tillämplig tabell för âldersberoende.en om

följer åldernOm modemiteten inte uppkommer behov värdefaktorav en
eller justering för förhållanden. Riktvärdekartan blirstandard säregna mer

detaljerad.
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Taxeringen lantbruksenheter7 av

Inledning7.1

fastighetstaxeringenår fungerade vad gäller lantbruks-allmänna 1981Den
tillfredsställande. Inför lantbruksenhetemaenhetemai AFT 92stort sett av

vissa tekniska justeringar i värderingsförfarandetgjordes därför endast
förenklingar.vissaävensamt

förenklingar förbättringarVi har undersökt vilka ytterligare och av
härför delsvärderingsmodellen möjliga. Motivenär är att taxe-som nu

lantbruksfastigheter i vissa fall svår förringen kan överblickaattvaraav
enskilde fastighetsägaren med därav följande svårigheter vid deklara-den

tionstilltället. registerbaserad taxering förutsätter också vissa föränd-En
i uppgiftsinsamlingen värderingsmodellen.ringar och förenklingar och av

övergripande målet för vårt arbete, nämligen minska systemkost-Det att
nadema för fastighetstaxeringen, sig naturligtvis gällandegör även

område.detta likhet med vad gäller för övriga taxeringsenhetstyperl som
får dock kraven på värderingsnoggrannhet inte efterges.

7.2 AFT 92

regler7.2.1 Nya

förändringar skedde införDe 92 i huvudsak följande.AFT Be-som var
stämmelserna indelning i beskattningsnattrrenom jordbruksfastighet
respektive fastighet slopades. följdSom härav infördes be-annan en

taxerad lantbruksenhet respektive taxeradgreppen som som annan
taxeringsenhet lantbruksenhet. Vidare infördes bestämmelserän attom

småhusvärdet med tomtmark ingår i lantbruksenhet skulle tillåtasav som
variera med hänsyn till hur enhetens produktiva mark vilket skullestor är,
beaktas värdefaktom fastighetsrättsliga förhållanden för både små-genom
hus och tomtmark till småhus kap.8 3 § och 12 kap. 3 § FTL. Nämnda
värdefaktor kom emellertid inte tillämpas i praktiken. Ytterligareatt
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ändringar inrättadbyggnad till bostad minst och högstäratt trevar som
familjer och ingår i lantbruksenhettio skulle småhustaxerassom en som

i stället för hyreshus. Beträffande ekonomibyggnademajusterades den s.k.
normbyggnaden så den skulle uppförd under åren 1980-1989 ochatt vara

djurstall för nötkreatur. växthus skulle värdefaktomFör byggnad-ettavse
skategori bestämmas med hänsyn till dess konstruktion och anordning i

tidigare tillövrigt och inte vad det huvudsakligen inrättat för.som var
Värdefaktom storlek för tork- och siloanläggningar ändrades så tork-att
ningsförmågan slopades. Denna skulle i stället beaktas lagrings-genom
volymen hos den byggnadskategorin spannmålslager. åkermarkenFörnya

värderingsförfarandetförenklades värdefaktorema godhet ochattgenom
brukningsförhållanden slogs till värdefaktor be-samman en gemensam

värdefaktor,skaffenhet. storlek, infördes för åkermark. FrånEn ny
förenklings- och värderingssynpunkt skulle möjligheten delaatt upp
åkermarken i värderingsenheter gälla enbart för arealer är störresom av

föromfattning. Också betesmarken infördes värdefaktor storlek.en ny
Värderingen förenklades möjligheten dela betesmarkenatt attgenom upp
i värderingsenheter slopades.

med infördesskogsmark växande skog följande förändringar. Rikt-För
förvärdet skogsmark genomsnittlig beskaffenhet anknöts till ellerettav

flera värdeområdeni stället för tidigare till region bestående ettsom en av
eller flera län 14 kap. 2 § FTL. Virkesförrådets fördelning trädslag
skulle i fortsättningen beaktas värdefaktom virkesförråd deladesattgenom

i för barrträd, för bok föroch ek övriga lövträd.tre, samtupp en en en
På grund härav slopades värdefaktom trädslag. värdefaktor,En storlek,ny
infördes. Förhöjda hektarpriser skulle kunna beaktas enbart till delden
värderingsenheten understiger hektar. förenklades20 Värderingen också

möjligheten dela skogsmarken i värderingsenheteratt attgenom upp
slopades. förenklat värderingsförfarande med endastEtt två värdefaktorer,
storlek och virkesförråd samtliga trädslag, infördes för de mindreav
skogsmarksinnehaven, dvs. de understiger hektar.20 För skogsimpe-som
dimenten infördes värdefaktor, storlek. Möjligheten delaatten ny upp
skogsimpedimenten i värderingsenheter slopades. Uppdelningen taxe-av
ringsvärde och delvärde delar taxeringsenhet tillhör olikanär av en
församlingar slopades. Slutligen skedde vissa justeringar förbe-av
redelsearbetet.

Förenklad värderingsmodell7.2.2 för skogsmark

Som infördes vid AFT 92 förenklad värderingsmodell förnämnts ovan en
taxeringsenheter med mindre 20 hektar skogsmark. örenklingenF bestårän
i skogsmarkens taxeringsvärde i dessa fall åsätts med hjälp endastatt av
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virkesförråd. Medareal, ochskogsmarkensstorlek, dvs.värdefaktorerna
lövträdbarrträd ochvirkesförrådenvirkesförråd peravsumman avavses

taxeringsenheter med 19skogskubikmeter. För äniuttryckthektar mer
förstataxeringsvärde för de 19skogsmarkenskogsmark åsättshektar

skogsmarkendelmodellen.förenklade Denhjälp denmedhektaren avav
modell.detaljerad Häreftervärderas ärhektaröverstiger 19 en merasom

värdefaktorerna:

storlek,a
förmåga,virkesproducerandeskogsmarkensgodhet, dvs.D

ochväsentligaste kostnads-till dehänsynbestämd medkostnad,1]
virkesproduktionen,värdetpåverkarkvalitetsfaktorer avsom

hektarbarrträdvirkesförrådetbarrträd, dvs.virkesförråd peravD
skogskubikmeter,iuttryckt

hektarbok och ekvirkesförrådetek, dvs.virkesförråd bok och perav1:1
N-län,ochendast Mskogskubikmeter K,uttryckt i

lövträd ekvirkesförrådet andraövriga lövträd, dvs. änvirkesförråd avD
skogskubikmeter,uttryckt ihektarbokoch per

bestårvirkesförråd barrträdandeldvs. dengrovskogsprocent, somavE
på bark.minstbrösthöjdsdiameter 25träd med cmavenav

skogsbruksen-mindrevärderingsmodellen försärskildadenMotivet för
kundeför fastighetsägareförenkla taxeringenvilleheter att sommanvar

virkesför-kostnadsklasser,godhets- ochbristfällig kunskaptänkas ha om
grundade sighektarValet storleksgränsen 20grovskogsprocent.råd och av

då-föreskrev i sin1979:429Skogsvårdslagenförhållanden.flera
hektar utgjordeskogbrukssplan, där 20tvång påutformningvarande ett

såledesskogsinnehavmedFastighetsägarestorleksgräns. större varen
sig grundinnehåll lämpadeskogsbeskrivningålagda göraatt somvarsen

deklarationsförfarandetunderlättadeklaration.utförligare Förför atten
de före-utformningendeklarationsblanketten efteranpassades mestav

rationalisering i såVidare uppnåddesskogsbruksplanerna.kommande en
allaungefär hälftenfångadeförenklade modellendenmåtto att av

skogsmark.värderingsenheter

skogsmarkUtvärdering AFT 927.2.3 av

utfallet 92 vaduppdrag analyserat AFTRSV:sSkogsstyrelsen har av
uppgifterna meddeklareradehärvid jämfört dehargäller skogen. Man

uppgifter skogen. Resultatet1988-1992Riksskogtaxeringamas RT om
följande.redovisas i korthet i detutvärderingenav
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det gäller skogsmarksarealenNär redovisas denna för all skogsmark med
tillfredsställande noggrannhet. För övriga värdefaktorer, med undantag av
kostnadsklass, framgår resultaten länsvis bilaga 7:1 -2. Procenttalen iav
tabellen bilaga 7:1 visar hur mycket högre det taxerade värdet skulle ha
varit de deklarerade uppgifterna varit RT:s skogstillstånd.om samma som

mångaFör län skillnaderna betydande.är kanHärav dra slutsatsenman
deklarationerna visar betydligt skogstillståndatt ett sämre RT medän

därav följande lägre kvalitét på taxeringsvärdet. värdefaktorerDe som
visar variation dels virkesförrådetstörst är barrträd med vissav en
underredovisning i samtliga län, dels godheten med förskjutning moten

klasser. Avvikelsernasämre för de mindre lantbruksfastigheterna.är störst
värdefaktorDen haft minst betydelse i sammanhanget grovskogs-ärsom

procenten.

Förhållandena7.3 efter AF T 92

Lantbruksfastighetsbeståndet efter framgårAFT 92 SCB:s fastig-av
hetstaxeringsstatistik, tabell 7.1.se

Tabell 7.1 Lantbruksfastighetsbeståndet efter AFT 92, mkr

Totalt taxeringsvärde Antal taxeringsenheter
mkr

1994 1993 1994 1993

Lantbruksenhet
Obebyggd 60 527 59 566 94 957 93 303
Bebyggd 186 390 186 173 228 583 228 434
Växthus eller djurstall 701 680 1 878 1 826
I nationalpark 100 81- -För skol- eller várdändamål 217 212- -Med värde 1 000 kr 0 25 719 25 295-Okänd användning 54 55 58 353

Summa lantbruksenhet 247 673 246 474 351 512 349 504

Antalet enheter med mindre 20 hektar skogsmarkän 136 000utgör ca
landets 273 värderingsenheter000 skogsmark. Medianstorleken liggerav

på 20 hektar. De dock endast för miljoner1,8 totalt 22,2ca svarar av
miljoner hektar skogsmark för hela landet, tabell 7.2.se
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efter areal skogsmark, vidmed skog, fördeladevärderingsenheterTabell 7.2 Antal
AFT 92

AndelAntalStorleksklass av
totalen, %enheterhektar skog

136 199 50-191
429 112920 -29

822 32330 -39
616 27140 -49

1439 065-9950
11366100 -30

100273 419Summa

försvannSkogsvårdslageni 1979:429ändring 1994-01-01Genom
Därefter grundas ägoslagsför-skogsbruksplan.kravet upprättaatt

tidigare fastighetsägarnasutsträckningdelningen i änstörre egna
uppgifter.

främst småhustaxeringen. Vi föreslogdelbetänkande behandladevårtl
få .ingå i dennalantbruksenhet skallbelägnadär småhus äratt som

lösningfor driften lantbruket. Sammasmåhusen inte behövsäven avom
småtomtmark på de s.k. lantbruken,för småhus och tillhörandeföreslogs

produktivunderstigande hektar mark. Vadhar areal 5dvs. de som en
och till följd härav har bestämmelsenföreslog statsmakternagodtogs av

förså fastighetsrättsliga förhållanden bestämsändratsi kap. 3 § FTL8 att
för lant-lantbruksenhet och behövs bostadsmåhus ingår i som somsom

arrendator eller deras arbetskraft med hänsyn tillbruksenhetens ägare,
åkermark, betesmark ochsammansättningen denomfattningen och av

övriga småhus bestämsingår i lantbruksenheten.skogsmark Försom
förhållanden till tomtmarkenfastighetsrättsliga med hänsyn utgörom

till tomtmarken kaneller inte eller möjlighetensjälvständig fastighet att
bestämmelsen kan tillämpas första gångenbilda fastighet. Den nyaegen

vid AFT 98.

71.4 överväganden och förslag

Inledning7.4.1

får fastighetstaxeringeninledningsvis nämndes i detta kapitelSom av
tillfredsställande. Från de utgångspunkterlantbruksenheter fungeraanses

vi heller funnit anledningvåra direktiv har inte övervägaattger ensom
Situationen således iändrad värderingsmodell. närmastär änannanen

gåendeför hyreshusens vidkommande längre änd-föregående kapitel där
förfarande.påkallade för möjliggöra registerbaserat Förringar varit ettatt
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lantbrukens vidkommande bygger taxeringen i utsträckningstörre
faktorer stabila tiden. viktigt undantag förändring-Ettär över ärsom mer

efter avverkningar försäljningar.skogen eller kapitel har vil 4arna av
antal exempel på förhållanden där rationellare uppgiftsläm-angett ett ett

nande delvis redan inom för gällande skulle kunna åstad-rättramen- -
kommas sikt.

svårigheteri frågadel lantbruken har sin motsvarighet vad gällerEn om
och industrienheter. första villhyreshus- I hand här peka på att repre-

sentativa i fråga skogen tillköp begränsade antalet med däravärom
dessaföljande svårigheter åstadkomma nivåläggningen.den Förrättaatt

kategorier behövs därför kompletterande bestämmelseri detta hänseende.
Sådana regler föreslås intagna i återkommerkap. § FTL. Vi härtill i5 7
avsnitt i kapitlet hyreshusenheter7.4.4 avsnitt 6.4..samt om

Vi i författningsfrågor,har kapitel 12, interör angett attsom nu
fram fullständigtlägger lagtextförslag för riktvärdebestämningarnaett

såvitt lantbruksfastigheterna. De nuvarande reglerna härom föravser -
närvarande intagnai kap. och1 10-12 19-23 FTF bör flyttas över-
till kap. i vårt förslag10 FTL och där införas i lagrum lämnarsom nu

8-10 respektive utvärdering§§ 21-25 §§. En i denna del iöppna görs
förberedelsearbetetinför varförAFT 98 den slutliga utformningen FTLav
här anstå något.bör Som i avsnitt kan det inte12.3 uteslutasnämnt att
vissa riktvärdebestämningar för framtiden bör regleras i FTF.även

Det sagda utesluter givetvis inte ytterligare förenklingar ochattnu
förbättringar kan åstadkommas vad gäller lantbrukstaxeringen. värde-Det
ringstekniska förberedelsearbetetinför lantbruksenheterAFT 98 pågårav
för närvarande. deInom för detta utarbetas förenklingarramar som anges
i syfte minska de totala systemkostnaderna. det följandel redovisas deatt
förslag lägger fram och skall tillämpas vid AFT 98 och fram-nu som
ledes.

förenklade7.4.2 Den skogsvärderingsmodellen

Skälen för 20gränsen hektar

tidigareSom avsnitt 7.2.2nämnts upprättandet skogsbruksplangav av
förutsättningar för detaljerad värderingsmodell för lantbruksenheteren mer
med skogsmarksinnehav. Gränsen för kravet på sådanstörre plan gick vid

hektar.20 Vidare fångade den cirka hälftengränsensattaman genom
alla värderingsenheter skogsmark.av
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modellenanvändningUtvidgad av

värderingsenheterantaletför utvidgaförutsättningarnaundersöktVi har att
modellen.förenkladedenenligtvärderassom

såväl fastig-utgjort förtidigareskogsbruksplanernaunderlagDet som
för fram-tillstånd kommerbeskriva skogensförSKMhetsägare attsom

skogsbruksplanpåtvånget upprättaförsvinnatiden attattatt genom
förenklade modellendenför sig intei ochutesluterupphört. Detta att ges

tillförsta hand 40iförenklingsskäl. Det ärökat utrymmeett uppav
Enligtjfr avsnittfinns 7.3.värderingsenheterantalhektar ett stortsom

taxeringsen-000eller 50ytterligare 18 %skulleberäkningarLMV:s ca
modellen.förenkladedentaxerade enligtbliheter

medvärderasenheterbeståndetutvidgaKonsekvenserna att somavav
diagramframgår 7.1.till hektarmodellen 40förenkladedenhjälp avav

20-39 hektarEnheterDiagram 7.1

Tonaheterzü-awn-väcbat iarrodstannadväcbed.
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Diagrammet förstade enheterna40 000 de 52 000representerar av ca
i visarKurvan vänstra hur mångasvansen enheter skullegruppen. som
få sitt taxeringsvärde höjt den lilla modellen tillämpas fullt i ställetutom
för bara de första hektaren.19 Den högra visar hur mångasvansen som
skulle få taxeringsvärdet sänkt. framgårDet förhållandevis fåär som
enheter drabbas höjningar taxeringsvärdet 10 % vidänsom av av mer
byte modell. Efter hand omfattar enheter med allt störreav som grupperna
areal kommer dock de absoluta värdena få betydelse. Modellenstörreatt
måste därför kompletteras med regler för hantering närmastextremer,av

förhållanden. Samtidigt måste de nuvarande värdeområdenasäregnatypav
mindre.göras

De bestämmelserna återfinns i vårt lagförslag i kap.10 19-20 §§nya
FTL.

virkesförrådVärdefaktorn

och harLMV SKM konstaterat vissa brister i redovisningen virkesför-av
rådet för de mindre skogsbruksenheterna. I avsikt underlätta föratt ägare
till små skogsfastigheter vid lämnandet uppgifter till ledning förav
fastighetstaxeringen förslår eventuellt fleraatt ettman som av
hjälpsystem vid redovisningen värdefaktorn virkesförråd i för-denav
enklade modellen använder sig huggningsklassfördelning. Vid AF Tav en
98 bör således i stället för förtrycka uppgifter virkesförråd låtaattman om
fastighetsägaren hur skogsinnehavet fördelar sig i hektar på förslags-ange
vis fem huggningsklasser, nämligen kalmark, plant- och gallringsskog,

respektive äldre röjningsskog slutavverkningsskog. Fastig-samtyngre
hetsägaren bör med hjälp deklarationsanvisningarna tämligen enkeltav
kunna fastställa vad skall hänföras till respektive klass. förbe-lsom
redelsearbetet beräknas normalförrådet inom varje värdeområde för
respektive klass och fastighetsägarens uppgifter läggs därefter till grund
för beräkna det genomsnittliga virkesförrådet hektar.att Med ettper
sådant förfarande kan sannolikt öka värderingsnoggrannheten förman

Åtgärdendessa skogsinnehav. kräver ingen lagändring.

7.4.3 Förenkling värderingsmodellen för störreav
skogsmarksinnehav

Värdefaktorerna

Även kravet skogsbruksplan upphört kan räkna medom numera man
skogsfastigheter,ägare hektar,att 40 alltjämt harstora än behovav mer
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också kunskapoch därmed godför sin verksamhetunderlagfullgottettav
förändringarNågravärdebestämmande faktorer.viktiga större avom

överväganden gjort ipåkallade.därför inte Devärderingsmodellen är
återfinns ilagändringarErforderligaredovisas i det följande.deldenna

vårt lagförslag.ikap. 20 § FTL10

Godhet

skogsmarksinnehavmedi synnerhet defastighetsägareFlertalet större-
indelningen skogsmarkgodheten.uppfattninghar relativt bra avom-

bibehållas värdefaktorförmåga skallvirkesproducerandeefter dess som
bonitet i skogskubikmetergodhet bör bytasbegreppet ut mot permen

sammanhang adekvati förevarandesåsom varandehektar och år ett mer
begrepp.

Kostnadsklass

slår kostnaderna inte längreteknik i skogsbruketPå grund m.m.av ny
kost-vid skogsvärderingen. Antalettidigareigenom på sättsamma som

minskas väsentligt.därförnadsklasser kan

Virkesförråd

virkesförrådetutjämning värdet förkunde vissRedan vid AFT 92 en av
utveckling har fortsatt och denskönjas.skilda trädslag Denna nu-av

motiverad.virkesförrådet inte längredetaljerade indelningenvarande ärav
virkesförrådet uppdelas i färre klasserVi föreslår därför attatt genom

övrigt slopas.uppdelningen i bok och ek lövsamt

Grovskogsprocent

har i praktiken fått allt mindre betydelse vid be-värdefaktorDenna
fastighetstaxeringenmarknadsvärde. Därtill kommerstämmandet ärattav

förekommer,i vilket begreppet grovskogsprocentdet enda sammanhang
Vi föreslår därförvilket den svår bedöma och redovisa.gör är att attatt

fångas med indelningendenna värdefaktorslopas. Kvaliteten kan i stället
i kostnadsklasser.
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Skogsimpediment

beskaffenhet. Riktvärde-Värdefaktorerför skogsimpediment storlek ochär
varierar tillämplig skogsnivåfaktor ochför skogsimpedimenten medna

för två beskaffen-i landet. i kronor hektarbelägenheten De anges per
klassindelning används i hela landet.hetsklasser. Samma

beskaffenhetsklass framledes tillräcklig vid värdering-Vi äratt enanser
kap. vårt lagförslag.detta ägoslag 10 28 § FTLen av

rådenaVärdeom

indelat i värdeområden för åkermark och betesmark, skogsmarkRiket är
skogsimpediment, tomtmark, småhus ekonomibyggnader.och Dennasamt

indelning sker för lägets inverkan på värdet skall beaktas. Värdeom-att
Övrigaför småhus tomtmark fastställs värdeområdenråden och SKM.av

fastställs RSV.av

SKRiktvärdekarta

omfattar län. kartbilden kan indelningenVarje riktvärdekarta SK Avett
i värdeområden och skogstaxeringsområdenför skogsmark och skogsimpe-

riktvärdekartan framgår vilken skogsnivåfaktordiment utläsas. Av som
värdeområdet.rekommenderas för

skogstaxeringsområden

Varje värdeområde för skogsmark indelat i skogstaxeringsområden 3 10år
stycken i landet delområden värdeområde. har medRSVutgör ettsom av
stöd kap. och kap. inför utfärdat före-7 7 § FTL 9 5 § FTF AFT 92av
skrifter indelningen i skogstaxeringsområden RSV:s föreskrifterom om

skogstaxeringsområdenindelning i och kostnadsklasspoäng i sådanaom
områden, SkogstaxeringsområdenaRSFS 1991:17. har utformats för att
få så likartade skogliga förhållanden möjligt inom områdenas olikasom
delar. Områdena har byggts efter den administrativa indelningen iupp
landet och följer kommun- och församlingsgränser. varje skogstaxe-För
ringsområde skogsbeskrivning bl.a. skogstillståndet inomupprättas överen

föreskrifterområdet, klassificeringen värdefaktorn kostnadom av m.m.
Beskrivningen fogas till riktvärdekarta för värdeområdet. Skogsbe-SK
skrivningen hjälpmedel för skogsägarna de deklarerar och förutgör närett

de granskargranskarna deklarationerna.när
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kvalitétsskillnaderkostnads- ochfånga ärEtt sätt att genom en mer
därför bör undersökavärdeområdesindelning. Videtaljerad att mananser

skogstaxeringsområdena,för övergå till modell därförutsättningarna att en
värdeområden. det under förberedel-Omeventuellaj usteringar,med utgör

får bestämmelseövergång lämpligsig sådansearbetet visar äratt enen
ihärom FTL.tas

marknadsanpassning ochsvårigheter vad gällerföreligger vissadagI
vad förordat ivärdeområden. likhet mednivåläggning för enskilda I

därför kompletterande värde-taxeringen hyreshusenheter börfråga avom
bördel Qfr avsnitt 6.4. Såledesinföras för lantbruksenheternasringsregler

kap. första stycketgäller för tomtmark 5 7 § FTLi likhet med vad som
områden.utgångspunkt i närliggandemed Dess-bedömningar kunna göras

på basvärdet bör kunnavärdefaktorernas inverkanföreslår vi attutom
beräkning tekniskaavkastningskalkyler ellermed ledningbestämmas avav

andra stycket.nuvärden kap. §5 7

Åker- och betesmark7.4.4

åkermark överföring till andra ägoslag haromställningen ochGenom av
åren.förändringar i indelningen mark skett de Totaltbetydande senasteav

Vi därför intedock ägoslagsfördelningen relativt stabil.liggersett anser
in-indelningen i ägoslag motiverade.några ändringar vad gäller Denvara

kan i utsträckningi värdeområden gjordes vid 92delning AFT storsom
för förtryckningen deklarationsblanketterna vidläggas till grund AFTav

98.

Ekonomibyggnader7.4.5

byggnadskategorierinom byggnadstypen ekonomibyggnad rela-Antalet är
kunna begränsas kraven på värderings-tivt Antalet bör utan attstort.

eftersätts. utformningen byggnadskategorier-noggrannhet Den närmare av
i förberedelsearbetet.får dock utformas RSVavna

Liksom för småhus bör gälla alla ekonomibyggnader med värdeatt
understigande kr sammanförs till värderingsenhet.50 000 en

ourhållningen7.4.6

kanövriga värdefaktorer relativt stabila tiden det totalaMedan är över
varieravirkesförrådet och virkesförrädet hektar komma kraftigtattper

från tid till Vid måste uppgifter virkesförrådet samlasAFT 98annan. om
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in. fråga intresse i detta sammanhang hur ajourhållningertEn skallärav
avsnittet Rationaliserat uppgiftslämnande fastighetstaxeringenske. l vid

kap. har vi berört möjligheten via4 avverkningsanmälan till Skogs-att
och rapporteringstyrelsen vidare dessa uppgifter till få till ståndSKMav

uppgiftstlöde i denna del. denna rapporteringFör skall bliett att
meningsfull bör den dock kompletteras med slutanrnälan.även en

ekonomibyggnadernaVad gäller finns i dag taxeringsuppgifter dessaom
på värderingsenhetsnivåi FTR. förekommer de endastDäremot i begrän-

utsträckning isad byggnadsregistret. Planer finns dock registreraatt
församtliga ekonomibyggnader lantbruk i nämnda register. svårighetEn

med registrera ändringar föranledda och ombyggnationeräratt som av ny-
med betydelse för fastighetstaxeringen bygganmälan inte krävs förär att
uppförande ändringeller ekonomibyggnad för jord- eller skogsbrukav

område omfattasinom inte detaljplan. Dock förprövningkan densom av
djurstallar utförasskall länsstyrelsen underlag förav som av ge en

rapportering till jfr. kap. DärtillSKM 4. kommer kommunernas rappor-
tering bygglov via byggnadsregistret för ekonomibyggnader inomav
detaljplan.

Genom medlemskapet i harEU del i jordbruksstöd. Stödet be-EU:s
utifrånräknas det enskilda faltets grodabeskaffenhet. Genom den force-

rade databasuppbyggnaden den ekonomiska kartan kommer den julilav
all åkermark1997 redovisats på denna finnas lagrad i databas.attsom en

Härefter värderingsförfarandetkan rationaliseras upprättandetgenom av
åkervärdeskarta med värdeområdesindelning och angivande åker-en av

värden.
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Bilagor7.5

Skillnad i relativt AFT92procent

VirkesförrådLän Summaav

barr- bok grovsk. godhetövr.
träd och ek lövträd procent

AB 11 8 3 13 35
C 1 3 2 10 17
D 7 5 1 11 25
E 10 5 2 14 31
F 13 4 1 9 27

G 15 4 1 14 34
H 11 5 1 11 28
1 12 3 4 11 30
K 15 6 6 1 1 29
L 5 4 5 1 O 15

M 1 8 9 1 19
N 9 4 3 2 1 18
O 13 9 3 11 36
P 16 5 2 12 35
R 8 6 3 10 27

S 11 4 2 8 25
T 6 4 2 23
U 1 4 2 12 30
W 6 2 5 8 20
X 9 2 9 10 30

Y 8 2 5 -6 9
Z 12 2 3 3 20
AC 5 4 7 0 16
BD 10 5 7 2 23
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8 Taxeringen industrienheterav

l Inledning

Reglerna för industrivärderingen ändrades väsentligt inför AFT 94. Detta
gäller särskilt för de industrier värderas enligt avkastningsmetoden.som
RSV ansåg och metod borde tillämpassynsätt för deatt samma som av-
kastningsvärderade hyreshusenheterna och föreslog det tidigareatt
tillämpade bruttokapitaliseringsförfarandet, där värdet byggnad ochav

i förstamark hand uppskattades och byggnadens värde erhöllsgemensamt
markens värde drogs från det totala värdet, skulleatt medersättasgenom

modifierad avkastningsmetod uttryck för nettokapitali-etten som mer var
sering och enligt vilken byggnadernas och markens värden uppskattas
separat.

Vad gäller industrier värderade enligt produktionskostnadsmetoden an-
sågs inte några principiella ändringar i uppbyggnaden och försystemetav
värderingen behövliga. någraI avseenden förtydligades och komplettera-
des dock reglerna för uppnå bättre överensstämmelseatt med vaden som
gäller för övriga byggnadstyper beträffande benämningar och lagtextens
uppbyggnad. Sålunda föreskrevs riktvärdet skulle värdetatt avse av en
värderingsenhet, den med ledning värdefaktorer enligtatt 11 kap. 8 §av
FTL gjorda värdebestämningen skulle riktvärdet och inte tidi-avse som

nedräkningsfaktor återanskaffningskostnaden skullesamt attgare en
behandlas den värdefaktor vid riktvärdets bestämmande densom som
egentligen är.

industrienheternaFör förhållandet de sällanär föremål för för-äratt
säljning med därav följande problem med få fram prisutvecklingatt en

kan ligga till grund vid värderingen påtagligt för övrigasom änmer
fastighetstyper. svårigheterna har bedömts sådan omfattning attvara av
det bl.a. svårt få fram tillfredsställandeansetts att underlag förett
omräkningsförfarandet. bakgrundMot taxeringsvärdena för dessaattav
fastighetskategorier vid den aktuella tidpunkten inte lades till grund för
löpande skatt undantogs industrienheterna i inledande skede frånett om-
räkning prop. 199495:53.
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överväganden8.2

industrienheterAntalet uppgår sammanlagt till 155 000. dessaAvca
industrimark.69 % Ca eller27 % 42 000 enheterutgörs värderasav

enligt avkastningsmetoden medan eller2,7 % 4 000 enheter värderasca
enligt produktionskostnadsmetoden. Ytterligare 2 000 enheter värderasca
med tillämpning båda beräkningsmetoderna. För lO % enheternaav ca av
sker justering för förhållanden. industribyggnadernasFörsäregna delen
föranleds flertalet justeringsfall särpräglade förhållanden i det enskildaav
fallet med koden egen justeringstext. Därefter eftersattärsom anges
underhåll den frekventa orsaken till justering. För industrimarkmest är
motsvarande justeringsanledningar markanläggningar saknas, reserv-att
mark justeringstext.egensamt

Till skillnad vad fallet för hyreshusfastigheterna därärmot som -
för uppnå registerbaserad fastighetstaxering med nödvändighetatt en
måste få ståndtill ändrad värderingsmodell gäller för industrifastig-en -
heterna de befintliga värderingsmodellerna kan tillämpas också vidatt en
registerbaserad taxering.

industribyggnaderFör värderade enligt avkastningsmetoden finns redan
idag övervägande del erforderligt grundmaterial för fastighetstaxeringen
hos skattemyndigheterna. Vid skeddeAFT 94 i princip registerbaseraden
taxering dessa enheter lagrade uppgifter i utsträckningatt storav genom
kunde förtryckas. Vad gäller värdefaktom standard kan dock endastman
förtrycka den samlade standardpoängen däremot intesumman av men

for enskilda standardfrågor. Vid erhållandetpoängen taxeringsför-ettav
slag får fastighetsägaren därför beredd själv kontrolleraatt attvara summa
standardpoäng med de uppgifternastämmer och i fall redovisaannategna
sina uppgifter i deklaration. Jämfört med förfarandet lämna all-atten en

fastighetsdeklaration torde detta dockmän endast innebära obetydligtett
merarbete för fastighetsägaren. Några hinder för framtida registerbase-en
rad fastighetstaxering finns således inte i denna del.

Vad gäller de drygt 1 000 elproduktionsenheterna förhåller sig värde-
faktorerna relativt stabila tiden. Dessa enheter föremålöver förvar
registerbaserad taxering redan vid AFT 94.

Beträffande produktionskostnadsvärderad industri får beaktas dennaatt
något konjunkturkänsligär med hänsyn till den verksamhet pågårmer som

enheten. enheterDessa förändras erfarenhetsmässigt därför i något
utsträckning mellanstörre de allmänna fastighetstaxeringarna. den månI

SKM har tillgång till de uppgifter krävs för förtryckning och detsom en
befinns lämpligt kan självfallet sända taxeringsförslag i dessaut ävenman
fall. värdefaktomFör återanskaffningskostnad krävs i sådant fall tabeller
för räkna återanskaffningskostnadenatt till nivåår. Förettom senare
övriga fall kvarstår alltjämt den allmänna deklarationsplikten.
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industribyggnaderFör värderade enligt avkastningsmetoden beaktas
lägets inverkan på värdet industribyggnaderna indelningen iav genom
värdeområden och den för området angivna 1-nivåfaktorn. För industri-
byggnader värderade enligt produktionskostnadsmetoden däremotutgör
hela riket värdeområde och lägets inverkanett beaktas indelningengenom
i och den för rekommenderadeortstyp nedräkningsfaktorn.ortstypen
Indelningen i följthar kommunindelningen.ortstyper Varje kommun har
i sin helhet hänförts till någon de börMan för fram-tre ortstyperna.av
tiden undersöka möjligheterna för sistnämnda byggnader bytaatt orts-
typsindelningen friare värdeområdesindelningmot med nivåfaktorer påen

förekommersätt för de industribyggnader värderassamma som nu som
enligt avkastningsmetoden.

Reglerna industrienheter inklusive elproduktionsenheter återfinns iom
kap.9 1-33 FTL och kap.4 l-l9 iFTF vårt lagförslag.
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fastighetstaxeringensärskildaDen9

Inledning1

med vissmening hari egentligfastighetstaxeringar, AFT,Allmänna
har under 1900-Intervallernagenomförts sedan år 1810.regelbundenhet

allmänår skerSedan 1988år, ibland längre.varit ungefär femoftasttalet
fastighetstaxering intedå allmänår. årfastighetstaxering sjätte Devart

fastighetstaxering.särskildverkställsäger rum
fastigheternasfattasskall beslutfastighetstaxeringallmänVid om

Vidare skalltaxeringsenheter.indelning iskattepliktsförhållanden och typ
Vidtaxeringsenhet.för varjebasvärde bestämmastaxeringsenhet ochav

taxeringsenhet.för varjetaxeringsvärde bestämmasskallomräkning
enligtfastighetinte åsättastaxeringsvärde skall dockBasvärde och som

fastställs vidtaxeringfrån skatteplikt. Denskall undantaskap. FTL3 som
förbestämmelsernaskall, intefastighetstaxeringenden allmänna nyom

frångällafastighetstaxering föranledersärskildtaxering vid annat,
allmän tillfastighetstaxering sker framdåtaxeringsårdetingången av

kap.fastighetstaxering sker gång 1allmäntidpunkt dåmotsvarande nästa
taxeringtaxeringsperioden.den löpande Nyperiod kallas§ FTL. Denna7

gällde vid denuppskattningsgrunder i övrigtefter de regler ochsker som
Hittills har med andrafastighetstaxeringen.föregående allmännanärmast

grundat siglöpande taxeringsperiodenunder denord taxeringsvärdena
allmännagällde två år före denfastighetsprisnivå, dvs. den somsamma

omräkningordningen medoch med denfastighetstaxeringen. I avnya
blir i stället denfr.o.m. års taxeringgenomförs 1996taxeringsvärden som

juli andra åretperiod börjar den lprisnivån under dengenomsnittliga som
år vägledande.juni före dettaoch slutar den 30taxeringsåretföre

råderförhållandenbedöms alltid efter debeskaffenhetFastighetens som
särskilda fastig-beskaffenhetstidpunkten det år denjanuariden lper

fastställsinte skallfastigheterhetstaxeringen Föräger nytaxerassomrum.
oförändrad vid dentaxering taxeringsenhetenåretsdet föregående av

kap.fastighetstaxering 16fastighetstaxeringen s.k. formellsärskilda -
§ FTL.1
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taxeringFör skall ske vid särskild fastighetstaxering fr.0.m.skallatt ny
1992 års taxering någon följande lO nytaxeringsgrunder föreligga 16av
kap. 2-5 §§:

eller ombildningNy- fastighetenav
Ändrad taxeringsenhetstyp
Ändrade skattepliktsförhållanden
Ändrad byggnadstyp och ändrat ägoslag
Ändrad beskaffenhet byggnader, markav m.m
Ändrade bebyggelseförhållanden
Ändrad plansituation och ändrat myndighetsbeslutannat
Erlagda anslutningsavgifter och gatukostnader
Rörelsenedläggning
FelaktiglO. taxeringsenhetstypi vissa fall.

De angivna nytaxeringsgrunderna vid särskild fastighetstaxering kan
indelas i huvudgrupper:tre

nytaxeringsgrund med syfte möjliggöra rättelse vissaatt typer1:1 av av
feltaxeringar, dvs. rättelse felaktigt bestämd taxeringsenhetstyp 2av
§ andra stycket
nytaxeringsgrunder vilkas syfte möjliggöra taxeringsenhetär att att ny
bildas eller taxeringsenhet ombildas då vissa förändringar inträffat,att
dvs. då eller ombildning taxeringsenhet bör ske första2 §ny- av
stycket punkt l
nytaxeringsgrunder syfte möjliggöra taxeringär attEl vars en ny av en
taxeringsenhetdå vissa förändringar inträffat, indelningen i bygg-t.ex.
nadstyper och vissa ägoslag bör ändras 2 § tredje stycket, ändrade
skattepliktsförhållanden första2 § stycket punkt 2, taxeringsenhets
värde ändras på grund egendomens fysiska beskaffenhet ändrasattav
3 taxeringsenhets§, värde förändras beslut angåendegenom
detaljplan eller myndighetsbeslut påverkar enhetensannatgenom som
användningsmöjligheter 4 första§ stycket punkt ochl 3 och
slutligen taxeringsvärde bör ändras rörelse bedrivs påattgenom som
taxeringsenheten läggs ned 5 §.

enlighet syftetl med med nytaxering förutsätter samtliga grunder utom
10 någon form förändring har i frågaskett fastigheten.attnr av om

vidDe och3 5-9 angivna grunderna för taxering har funnits sedanny
års1982 taxering. Dessa grunder samtliga förändringar i de faktiskaavser

eller rättsliga förhållandena beträffande fastighet eller dessen av
användning. Grunden felaktig taxeringsenhetstyp i vissa fall infördes10
till 1988 års taxering. nytaxeringsgrundDenna förutsätter inte någon
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skall ske. taxering iför taxering Förfastighetenförändring att nynyav
vid tidigare taxering videndast fel skettfall krävsdetta att ett en

vid angivnataxeringsenhetstyp fastigheten. 4indelning i Den nytaxe-av
infördesändrad byggnadstyp och ändrat ägoslagringsgrunden avseende

taxering.vid års1990
avskilda från varandra vissaNytaxeringsgrunderna inte klartär utan

uppfylldamedför flera nytaxeringsgrunderförhållandenändrade äratt
eftergrunder tillkommit handberor påsamtidigt. Detta att genomnya

svårt undvikadet samband härmed varitändrad lagstiftning och i attatt
varitomfattat vissa förändringar redangrunder ävenatt somnya

reglerade.
obligatoriskt taxering, dvs.medförFlertalet nytaxeringsgrunderna nyav

initiativet tillnågon deklarationsskyldighetdet föreligger inte utan ny
rapportering från olika myndigheter.i allmänhettaxering kommer genom

i vissa fall deregleras i och ochgäller dem 2 3Det även somsom
Övriga grunderobligatoriska nytaxeringsgrunder.i s.k.4anges

från fastighetsägaren normalt särskildförutsätter framställning enen -
för taxering skall ske. s.k.fastighetsdeklaration Dessa utgöratt ny-

nytaxeringnytaxeringsgrunder. vissa fall förutsätterfakultativa l att ett
uppnått dvs. förändringen påföreskrivet spärrbelopp 3-5 §§,är att

medfört viss minsta värdeförändring eller inneburitfastigheten skall ha en
minsta kostnad för investering.en

Historik9.2

löpande taxeringsperio-Under 1900-talet har möjigheterna under denatt
åsatts vid allmänna fastighetstaxeringarnaden ändra de taxeringar desom

Huvudprincipen varit taxering bestämsvarierat haravsevärt. att en som
vid allmän fastighetstaxering skulle bibehållas oförändrad till nästaen

Särskilda möjliggjortallmänna fastighetstaxering. undantagsregler har
årlig således funnits under helaavvikelse från denna princip och SFT har

Möjligheterna till undantag har dock, ökatl900-talet. nämnts,som ovan
med tiden.

år utgångspunkten den löpande taxeringsperiodenFöre 1928 attvar
skulle tiden mellan två allmänna fastighetstaxeringar och dennaattavse
period skulle taxeringar fastighet. enda forminte avbrytas Denav av av

fastighet, förekomma mellan tvåtaxering skulle kunna allmännaav som
fastighetstaxeringar, föreslogs Bl.a. i medomtaxering. sambandvara
tillkomsten års kommunalskattelag förekom viss diskussion1928av om

fastställelseförfarandehuruvida det lämpligt med årligt generelltettvar
avseende fastighetstaxeringsbesluten. Särskild fastighetstaxering innebar

i de fall inte taxering skedde fastigheterna och fastighetstaxe-attny- -
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ringarna fördes på årets taxeringslängd och i samband därmedupp att en
kontroll gjordes fastigheten fortfarandeatt skattepliktigav rättsamt attvar

tagits fastigheten.ägare 1 1927:102person s.upp 328som av prop.
anförde departementschefen han ansåg taxeringsvärdenaatt liksomatt
tidigare borde fastställas årligen. Som skäl härför han bl.a denattangav
kommunala skattskyldigheten alltid skulle förhållandena vidavse
taxeringsårets ingång och den objektiva skatteplikten,att dvs, frågan om
hel eller partiell skattefrihet, måste årligen,prövas reglerna rörandeoavsett
omtaxering under löpande omtaxeringsperiod.

1971 års fastighetstaxeringsutredning gjorde fullständig översynen av
reglerna nytaxering, då haft i huvudsak oförändrad lydelseom sedansom
är 1932. sittl betänkande Ny- och omtaxering fastighet Dsav
1971:13 föreslog relativt omfattande ändringar i de materiellaman
reglerna vid SFT. Förslagen godtogs i allt väsentligt riksdagen ochav
tillämpades första gången vid 1973 års taxering prop. 1972:49, SkU
1972:23, rskr 164, SFS 1972:169-171 och 443.

De reglerna innebar i huvudsak grunderna förnya att omtaxering, nu
betecknad nytaxering, utvidgades i vissa hänseenden och fck en annan
systematik. Nya och ändrade grunder, i 13 § KL, avsågtogssom

övergång från skattepliktig till icke skattepliktigD taxeringsenhet
bebyggelse tidigare obebyggd taxeringsenhet1:1
värdehöjande och värdeminskande åtgärder i fråga1:1 enhetensom
fysiska beskaffenhet
skogsavverkning skogstillväxtenöversteg1:a som
icke-fysiska förändringar i fråga planändringar,Cl andra myndig-om
hetsbeslut avseende förfoganderätten, anslutningsavgifter och
gatukostnadsbidrag rörelsenedläggning.samt

Den s.k femtedelsreglen, infördes års1921 särskildasom genom
förordning fastighetstaxering 1923 och 1924, kompletteradesom med en
fast beloppsgräns 10 000 kr och med särskilda spärregler vidom stora
investeringar, 1 miljon kr, vid rörelsenedläggning.samt

Fastighetstaxeringsutredningen diskuterade även s. 70 lämpligheten
vissaersätta de iatt lagtextenav angivna nytaxeringsgr-av noggrant

underna med form generell nytaxeringsregel enligt vilkenen av ny
taxering i princip alltid skulle ske då fastighet undergått viss värdeförän-
dring. Utredningen ansåg sådan regel ha vissa fördelar rättvisesyn-en ur
punkt den särskilda fastighetstaxeringenatt härigenommen skulle få en
alltför omfattning ochstor osäkerheten huruvidaatt omtaxering borde ske
skulle öka. Utredningen föreslog bakgrund häravmot nytaxeringsskä-att
len i fortsättningenäven borde så möjligt i lagtexten.noggrantanges som
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1972:49ställningstagande prop.dettainstämde iDepartementschefen s.
4.SkU 1972:23riksdagen68 liksom s.

reglerinnehöll ingaårs AFT,kraft till 1981trädde iFTL, omnyasom
rubrikenfördes dockfastighetstaxeringskommitténförslagEfterSFT. av

1979:30 78,i SOUfastighetstaxering FTLSärskild16 kap. prop.s.
1979:1152.SFS197980:40,

före-Fastighetstaxering,Särskild1981:5betänkande, BDsl ett senare
särskilda fastighets-regler för denfastighetstaxeringskommitténslog nya

kommitténEnligti kap. FTL.skulle 16bl.a. detaxeringen, tassom
enklahade varitväl.mycket Defungeratiårs reglerhade 1972 stort sett

nytaxeringsverksamheten.omfattningrimligochtillämpa gettatt aven
skefortsättningsvis bordetaxeringdärföransåg ävenKommittén att ny

föregåendeefterförändringar närmastfastighet berörtsendast avom
fanns inytaxeringsgrunderdeföreslog81-82. Mantaxering s. att som

Samtidigt juste-oförändrade till FTL.huvudsakiförasskulleKL över
till vissaknutnaspärreglerbeloppsmässiga nytaxe-rades de avvarsom

Villafastig-berördefrämstbeloppsregelnågot.ringsgrunderna En somny
vid nytaxeringspröv-nyhetockså.föreslogs Enheter att manvarannan

fastighet berörtsförändringarallaskulleningen väga avensomsamman
nytaxeringsgrundnytaxeringsgrunder. Omolikaföll inomdeäven om

gjorddittills tidigarekommittén liksomenligtbordebefunnits föreligga
taxeringsenhetsindelningenfrågafall ii vissafeltaxering utom om --

198182:väsentligt prop.i alltKommittéförslaget godtogskunna rättas.
1981:1119.SFS198182:17,SkU19,

sambandnågra tillfällen.vid Ikap. gjortsändringar i 16harEfter 1982
infördes år 1988fastighetstaxeringenuppdelade allmännamed denatt

särskildgiltighetstidenverkställandet ochbestämmelsernaanknöts avom
då allmäntill det årtaxering i och 6och 1fastighetstaxering ny

1984852222,taxeringsenheteni fråga prop.fastighetstaxering ägt rum av
1985:820.198586:2, SFSSkU

avseendenytaxeringsgrunden i §2infördestaxeringårsInför 1988
taxeringsenhetstyp prop.indelning ifelaktigvid vissändring

198687:51, SFS 1987:391.SkU1986872156,
småhus-årsförslag 1986vidare eftertaxering harårsInför 1990 av

nytaxeringsgrund avseende69-70Fi 1987:8taxeringskommitté Ds s. en
198788:41, SFSförts i 2 § prop.och ägoslagbyggnadstypändring av

1988:544.
ändradnytaxeringsgrundentaxeringårsinför 1992harSlutligen

nytaxeringsgrundytterligarestället harslopats. lbeskattningsnatur en
199091:47, SkUprop.taxeringsenhetstypändradavseendeinförts

1990:1382.19909126, SFS
Rullande1984:37betänkandet SOUFastighetstaxeringskommittén lade i
fastighetomtaxeringbl.a.fram förslagfastighetstaxering av enomm.m.
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varje år fastighetens beskaffenhet ellerom användning ändrats. Den
föreslagna omtaxeringen motsvarade i denstort sett nuvarande nytaxer-
ingen. En skillnad dock reglernaatt beloppsspärrarvar vid ändradom
beskaffenhet skulle utgå. Inga beloppsspärrar eller andra villkor skulle i
dessa fall gälla för omtaxering. Vidare skulle feltaxering tidigare år utgöra

förnytaxeringsgrund det är då nytaxering begärs inte för tidigare år.men
l 198485:222 13 förklaradeprop. sig departementschefens. inte vara
beredd ställning till förslaget.att ta

9.3 Omräkningsförfarandet

fortsättningenl skall fastigheters taxeringsvärden successivtjusteras med
hänsyn till prisutvecklingen fastighetsmarknaden prop. 199495:93,
Bet. l99495:SkU 13, SFS 1994:1909, 1912-1917. Omräkningsför-
farandet integreratär med gällande för fastighetstaxering.system Samtliga
skattepliktiga typer taxeringsenheter industrienheternaav utom skall
omräknas och omräkning skall ske varje år. Aktuella taxeringsvärden
erhålls de värdenatt bestämsgenom vid allmän ellersom särskild
fastighetstaxering i fortsättningen kallade basvärden multipliceras- -med särskilda omräkningstal. Däremot sker inga andra ändringar eller
rättelser i samband med omräkningen. Anledningen till det värdeatt som

taxeringsenhet åsätts vid särskildallmänen eller fastighetstaxering i
fortsättningen fått benämningen basvärde är velatatt förbehållaman

taxeringsvärdetermen för slutresultatet fastighetstaxeringen.av
Tidpunkten för beslut omräkning och utsändandeom underrättelseav

sådant beslut har samordnatsom med vad gäller vid allmän ochsom
särskild fastighetstaxering. SKM fattar således beslut omräkningom senast
den 15 juni under taxeringsåret och sänder underrättelserut härom senast
den 30 juni år.samma

9.4 F TL:s bestämmelser

9.4.1 F ormella fastställelsebeslut

l den inledande 16 kap. 1 § FTL föreskrivs särskild fastighetstaxeringatt
skall ske antingen taxering eller,som ny taxering inte skall ske,om ny

formellt fastställandeettgenom det föregående åretsav taxering for
taxeringsenheten. Beslutet innefattar inte i första hand något ställnings-
tagande till den överflyttade taxeringen i sak. Formellt konstateras endast
attlfastigheten inte berörts nytaxeringsgrundande förändringav under den
period skall ligga tillsom grund for nytaxeringsprövningen. Detta
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där beslut vid allmänmed kap. det1 7 § FTL sägs attöverenstämmer
såvitttill allmänna fastighetstaxeringfastighetstaxering skall gälla nästa

dessförrinnan.taxering inte skerny
verkställas endastframförts skulleden-uppfattningen SFTbland harl att

avsnitt 9.2taxering omtaxering. Somformi nämnts ovanav ny
årsi samband med tillkomsten l928 KLblanddiskuterades annat av

fastig-fastställelseförfarandeårligt generelltlämpligheten ett avav
hetstaxeringsbesluten.

nästfore-automatiska fastställandeterhålls vid detvärdeDet avsom
utgångspunktbasvärde ochbildar tidigaregående års taxering nämntssom

förockså formell grundomräkningsfcârfarandet. Beslutetför utgör
skett.nytaxering inte harmöjligheten klagaatt att

taxering9.4.2 Ny

Inledning

återfinns nuvarande kap. FTL. Grundtaxering i 16 2-5Reglerna om ny
främst förändringar i taxeringsenhetenstaxering föreligger vidför ny

fastighetsbildningrättsliga bebyggelsebeskaffenhet eller Ny samtstatus.
frekventa nytaxeringsgrunderna. Vi har itvekan detorde utan mestvara

uppgifter visar omfattningen denkapitel fogatslutet detta som avav
åren bilagafastighetstaxeringen under 1991-1994, 9:1,särskilda samt

fastighetsreglering undernybildats eller berörtsantal fastigheter avsom
åren bilaga 9:2.1993-94,

tidigare obligatoriska ellerNytaxeringsgrunderna nämntsär som
skall beaktas officiofakultativa. obligatoriska grundernaDe avex

taxering påkallas särskild fastighets-myndigheterna inte attom ny genom
in.deklaration getts

administrativaSyftet med spärreglerna i första hand begränsa deär att
värderings-till följd nytaxeringar. andra handkostnaderna I ansesav

omfattning.hinder ändringar mindre Enligtnoggrannheten utgöra mot av
Fastighetstaxeringsutredningen fick räkna med osäkerhetsmarginalman en

tjugoprocentigvid värderingen på % åsatt värde.10-15 Enca av
kunde därför normalt så tillräcklig säkerhet kundeförändring stor attanses

åsättasråda värde borde 1971:13 66.Dsatt nyttanses om s.
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ombildning taxeringsenhetNy- eller av

nytaxeringsgrund första stycket punkt föranleder2 § l delDenna storen
nytaxeringar. Grunden har motiverats ordningsskäl.antaletav av

Vanligtvis aktualiseras den avisering från myndighet. Om-genom en
föranleda fastighetsbildningsför-ständigheter kan taxering är t.ex.som ny

rättningar och ägarändringar. förenadGrunden inte med någraär
Vidspärregler. mindre arealändringar aktualiseras dock i allmänhet ingen

ändring taxeringsvärdet. Arealförändringar till 20 % denav upp av
bestämts,ursprungliga arealen torde ha gjorts taxeringsvärdeutan att nytt

förstasannolikt i hand på skogsfastigheter.

Ändrad taxeringsenhettyp av

följd inkomstskattereformEn 1990 års indelningen i be-attav var
skattningsnaturen jordbruksfastighet respektive fastighet slopadesannan
vid den löpande inkomstbeskattningen. Som konsekvens häraven
upphörde också nytaxeringsgrunden ändrad beskattningsnatur varvid
nytaxeringsgrunden ändrad taxeringsenhetstyp infördes till års1992
taxering första stycket punkt2 § 2.

främstGrunden sikte på fall där taxeringsenhet förändrats undertar en
den löpande taxeringsperioden så enheten vid den särskilda fastig-att
hetstaxeringen bör indelas i taxeringsenhetstyp den gällande.änen annan

kommaändringarDe kan ifråga ändrad användning ellernärmast ärsom
ändrad beskaffenhet, konstruktion eller anordning i övrigt.

Grunden inte förenad med några spärregler och obligatorisk.är är

Ändrad skatteplikt

nytaxeringsgrund förstaDenna 2 § stycket punkt 2 motiveras av
materiella skäl och intresset god ordning vid registrering fastig-av av
heterna. har sittDen i önskemål skattepliktsfrâganprövaattursprung om
årligen. allmänhet torde den initierasl fastighetsägaren. Grundenav avser
fall där taxeringsenhet tidigare varit undantagen från skatteplikt blivitsom
skattepliktig liksom falletdet förut skattepliktig taxeringsenhet blivitatt
skattefri.
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Felaktig taxeringsenhetstyp

denna nytaxeringsgrundFör 2 § andra stycket krävs inte till skillnad-
från de övriga grunderna någon förändring skall ha inträffat i frågaatt-

taxeringsenheten. Taxeringsgrunden har till syfte tillrättaattom en
felaktig bestämning taxeringsenhetens gjorts vid tidigaretypav som en
taxering. Sådana rättelser får enligt bestämmelsen dock endast vidgöras
den då taxeringsenheten enligt sinAFT felaktiga taxeringsenhetstyp skolat
bli föremål för allmän fastighetstaxering. Grunden infördes vid 1988 års
taxering och motiverades uppdelningen den allmänna fastig-av av
hetstaxeringen på förolika år skilda fastighetstyper. Tidigare skedde
vid allmänna fastighetstaxeringenden taxering samtliga fastigheterav som
indelats i den vid taxeringen aktuella taxeringsenhetstypen. Bestämmelsen
kom till för möjlighet hänföra fastigheten till den kategori denatt attge
rätteligen skulle höra till.

i förRSV har Handbok Fastighetstaxering 8219 anfört bestämmel-att
bara berör mindre del de fall då taxeringsenhet indelats isen en av en

felaktig taxeringsenhetstyp.
Anledning till taxeringsenhet blivit indelad i fel taxeringsenhetstypatt en

kan endast bero på indelningen i byggnadstyper och ägoslag blivit fel.att
Nytaxeringsgrunden felaktig taxeringsenhetstyp skulle därför täckas av
grunden ändrad byggnads- och ägoslagsindelning, den grundenom senare
inte endast avsåg ändring till följd förutsättningar inträtt.attav nya

Ändrad indelning i ägoslag och byggnadstyp

Ändrad byggnadstyp eller ändrat ägoslag ytterligare obligatoriskutgör en
nytaxeringsgrund spärregler 2 tredje§ stycket. Grunden infördesutan
efter förslag års småhustaxeringskommitté1986 Ds Fi 1987:8. Denav
innebär varje förändring indelningen i byggnadstyp och allaatt av
förändringar beträffande ägoslagen inte innebär omklassificeringsom en
mellan ägoslagen åkermark, betesmark, skogsmark och skogsimpediment
skall kunna medföra taxering.ny

Indelningen mark i ägoslag bl.a. avgörande för vilkenär typav av
taxeringsenhet marken skall hänföras till 4 kap. 5 § FTL. ln-som
delningen i ägoslag och byggnadstyper påverkar också, efter införandet av
den uppdelade fastighetstaxeringen, vilket är marken skall taxeras.

Nytaxeringsgrunden verkar påkallad detaljplans genomfö-attvara av en
randetid enligt reglerna i plan- och bygglagen kan gå under löpandeut
taxeringsperiod. För grunden skall tillämplig bör enligtatt vara prop.
198788:164 vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990,om

någons. 21, form bindande avgörande fordras utvisar attav som annan
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ägoslagsindelning påkallad. Nytaxeringsgrundenär blir därförm.m.
tillämplig bygglov har negativt förhandsbeskednär lämnatsvägrats,t.ex.
eller anstånd beslutats beträffande prövning ansökningar bygglovav om
eller förhandsbesked. Grunden kan bli tillämplig i falläven där ellerom-
tillbyggnad byggnad skall indelasgör byggnadstyp,att ävensom annan

investeringen inte så den i angivnaär 3 § grunden föranlederattstorom
taxering.ny

Ändrad fysisk beskaffenhet

Nytaxeringsgrunden i 16 kap. första3 § stycket angående ändrad fysisk
beskaffenhet egendomen de ursprungligaär grunderna förav en av ny
taxering och den tillämpade nytaxeringsgrunden årligen berörmest som

fastighetsbestândet.5 % Den motiverad ordningsskälär och harca av av
utformats med hänsyn till såväl värderingstekniska aspekter rättvise-som
skäl. principl den varje värdeändring beträffande egendomen. Föravser

nytaxeringsgrunden skall bli tillämplig gäller följandeatt spärrbelopp:

värdeändring medför höjning basvärdet med minst 15,El som en av
dock minst 25 000 kr
kostnader för investering miljonl krE] om
värdeändring med 100 000 kr småhusenhet.l] av

avsespåExempel vad främst med förändringar taxeringsen-som av en
hets fysiska beskaffenhet byggnads- och anläggningsarbetenär olikaav
slag, reparations- och underhållsarbeten Byggnadens värde kanm.m.
också påverkas brand eller översvämning. Markenst.ex. värde kanav
påverkas markarbeten, trädgårdsanläggning, VA-anläggningt.ex. ochav
ras.

Femtedelsregeln har tillkommit med hänsyn till den osäkerhetsmarginal
på 10 15 % får räkna med taxeringsvärdena bestäms.närca som man-

Syftet med minimigräns 25 000 kr undvikaär nytaxeringar,atten om
för och samhälletägare har endast ringa ekonomisk betydelsesom men

detta medför kostnader för det allmänna.trotssom
Spärrbeloppet miljon kr anknyter till investeringens storlek iom en

kronor. Spärren blir således reellt mindre och mindre under densett
löpande taxeringsperioden, allt eftersom byggkostnaderna ökar. För
taxeringsenheter byggnadsvärde uppgår till flera 100 miljoner krvars
torde dock den sist nämnda regeln inte kunna tillämpas strikt. taxeringNy

i sådana fall ofta inte ha aktualiserats förrän ändringsynes en av
taxeringsvärdet med 5 % aktuell.ärca
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Den absoluta beloppsregeln 100 000 kr motiveras i huvudsak deom av
inkomstskatteeffekter den relativa beloppsspärren medför.som

Ändrad bebyggelse

l 3 § andra stycket regleras nytaxeringsgrunden ändrade bebyggelseför-
hållanden. Grunden infördes till 1973 års taxering då den ersatte
nytaxeringsgrunden fortsatt bebyggelse. Den ordningsskälär inteav
förenad med någon beloppsspärr. Emellertid bör 50 000 kr-regeln
uppmärksammas kap.6 2 § FTL.

Fastighetstaxeringsutredningen föreslog taxering vid ändradeatt ny
bebyggelseförhållanden grund önskemål god ordning vidav om en
registreringen fastigheter borde ske oberoende spärregler Ds Fiav av
1971:13 90-91. Departementschefen biträdde förslaget prop. 1972:49s.

75 riksdagen SkU 1972:23,antogs SFS 1972:169.s. som av
Fastighetstaxeringskommittén föreslog Ds B 1981:5 86 allaatts.

fysiska förändringar taxeringsenhet skulle nytaxerings-utgöraen som
grund skulle i paragraf, dvs. nuvarandetas 16 kap. 3 Dessasamma
nytaxeringsgrunder, bl.a. innefattade och tillbyggnad och ändradesom ny-
bebyggelseförhållanden anförde kommittén, endast delvis förenadevar,
med beloppsspärr enligt de äldre reglerna. Kommittén ansåg det frånatt
värderingssynpunkt saknades anledning skilja på olikaatt typer av
förändringar och därför i princip enhetliga beloppsregleratt borde gälla.
Kommittén föreslog därför femtedelsregeln och investeringsregelnatt
borde gälla vid ändrade bebyggelseförhållanden.även

Departementschefen ansåg de ordningsskälatt motiverade attsom
nytaxeringsgrunden avseende ändrade bebyggelseförhållanden undantogs
från beloppsregler i 1972 års lagstiftning alltjämt ägde giltighet och
föreslog nytaxeringsgrunden ändradeatt bebyggelseförhållanden skulle
föras oförändrad frånöver tillKL FTL prop. 198182:19 39-41.s.
Förslaget riksdagen SkU 198182:17,antogs SFS 1981:1119.av

Ändrade förhållandenrättsliga

Enligt kap.16 4 första§ stycket punkt 1 FTL skall ändrad plansituation
medför värdeändring taxeringsenhet medföra taxering.som av ny

Detsamma gäller enligt punkt 2 myndighetsbeslut påverkarsom en
taxeringsenhets värde. För nytaxeringsgrunden gäller spärrbelopp 15som

basvärdet, dock minst 25 kr.000 Med hänsyn till den ganska ringaav
ekonomiska betydelsen för det allmänna har grunden gjorts obligatorisk
först vid värdeförändringar 100 000 kr. Annars den fakultativ,är dvs.om

taxering får ske efter framställning fastighetsägaren.ny av
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förarbetena tilll FTL uttalade fastighetstaxeringskommittén Ds B
följande1981:5 bl.a. s. 90:

Nytaxeringsgrunden infördes vid års1973 särskilda fastighetstaxe-
ring och har enligt vad erfarits tillämpats i endast ringa omfatt-som
ning.

Genom reglerna i har vidFTL indelning i ägoslag införts en
betydligt starkare bundenhet till plansituationen 2 kap. 4 § FTL.

bundenhet försDenna föreskrifterna i 4 kap. FTL påövergenom
indelningen i taxeringsenheter. följerHärav planändringarg iatt
framtiden i utsträckning f.n. bör föranledastörre än ändrad indelning
i taxeringsenheter och därmed också obligatoriskt taxering enligtny
kommitténs förslag i 16 kap. 2 § FTL.

nytaxeringsgrundenAven sällan aktualiseras kan i enstaka fallom
betydande värden stå på spel vid planändring. Starka rättviseskälen
talar då för taxering skall kunna ske.----att ny

Denna nytaxeringsgrund motiverad rättviseskäl. Införär varje SFTav
gås planändringar igenom vilket leder till förändringar i värdeom-
rådesindelning och riktvärdeangivelser. Nytaxeringsgrunden har, såvitt
gäller punkt 1 och alltjämt tillämpats i mycket ringa omfattning.

Också beträffande den i punkt reglerade3 grunden, erlagda anslutnings-
avgifter och gatukostnader, konstaterade fastighetstaxeringskommittén s.
90-91 den endast i ringa omfattning åberopatsatt grund försom
nytaxering. Man ansåg dock dessa förhållanden värdefaktoreri FTL:svara
mening vilka borde inverka på värderingen.

Grunden medför sällan någon värdeförändring sådan storlek denattav
blir tillämplig.

Rörelsenedläggning

Vad slutligen gäller nytaxeringsgrunden i 5 § rörelsenedläggning- -
infördes denna till års1973 taxering efter förslag års fastig-1971av
hetstaxeringsutredning. Grunden fakultativ medär spärrbeloppett om
hälften basvärdet.av

Regeln överfördes oförändrad till FTL Ds B 1981:5. Fastighetstaxe-
ringskommittén anförde härvid rörelsenedläggning enligt vadatt man
erfarit åberopats nytaxeringsgrund i endast ringa omfattningsom attmen
starka skäl ändå talade för den borde kvar. framstodDetatt vara som
stötande inte i de fall rörelsefastighetatt saknade användningsmöjlig-en
heter kunna sänka taxeringsvärde bestämtsett under helt andrasom
förutsättningar.

Departementschefen anslöt sig till förslaget, riksdagenantogssom av
prop. 198182:19 44, SkU l98l82zl7, SFS 1981:1119.s.
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fall tillämpningDe denna nytaxeringsgrundnär aktualiseras kanen av
industri i skräddarsydd byggnadnär måste lägga nedt.ex. ochvara en en

ingen beredd fortsätta den verksamhet förär vilken byggnadenatt typ av
inrättad eller mindreär dominerandenär industri måste läggaorten en

ned och det i inte finns någon helst efterfrågan på industrilo-orten som
kaler.

överväganden9.5 och förslag

9.5.1 Inledning

Reglerna nytaxering har i fungerat tillfredsställande. En briststort settom
i den rådande systematiken dock nytaxeringsgrundernaär inte klartatt är
avskilda från varandra vissa ändrade förhållanden kan medförautan att
flera nytaxeringsgrunder uppfyllda samtidigt. berorär Detta att nya
grunder tillkommit efter hand ändrad lagstiftning och det iattgenom
samband härmed varit svårt undvika grunder omfattatatt att ävennya
vissa förändringar redan varit reglerade. Vissa grunder framstår ocksåsom
i dag föråldrade. skattemyndigheternaFör och domstolarna innebärsom
den särskilda fastighetstaxeringen inte sällan arbete med utrönaatt om
förutsättningar för nytaxering föreligger i de fall beloppsspärrar finnsatt
angivna. Genom den särskilda fastighetstaxeringen fångar man upp
förändringar ifråga fastigheten såsom ändrad fastighetsindelning,t.ex.om
ändrad användning, ändrade äganderättsförhållanden, till- ellerny-,
ombyggnad eller ändrad till utnyttjande enligt fastställdrätt plan. Utöver
den betydelse den särskilda fastighetstaxeringen har för fastighetsägarna
sker således denna successiv förändring värdefaktorer ochgenom en av
taxeringsvärden. Härigenom har den särskilda fastighetstaxeringen
betydelse den åstadkommer viss ajourhållningatt berördagenom en av
register. Särskild fastighetstaxering bör därför alltjämt ske de år då allmän
fastighetstaxering inte sker. Den systematik med katalog med särskilten
angivna nytaxeringsgrunder återfinns i 16 kap. FTL bör behållas.som

utrymmeDäremot finns inom för den rådande systematiken förramen en
del förändringar i såväl formellt materiellt hänseende.som

9.5.2 Rapporteringsskyldigheten

Bland de frågor särskilt bör uppmärksammas beträffande densom
särskilda fastighetstaxeringen har framkommit visst behovett av en

andra myndighetersöversyn rapporteringsskyldighet till skattemyndig-av
heterna. De synpunkter framförts måste bakgrundmotsom ses av
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tidigarefastighetstaxering. Somsärskild nämntsvidförfarandet tar
aktualiserastaxering. ställetinitiativet till Isjälvsällanfastighetsägare ny
tilluppgifter kommer SKM:sgrundval deregelmässigtsådan somav

myndigheter har. Sårapporteringsskyldighet vissadenkännedom genom
skyldigaFTLenligt 18 kap. 11 §kommunerna rapporteraattär t.ex.

idag med hjälpRapporteringen skerbygglov till SKM.beviljade av
från byggnadsnämnd till SKM,skickasdokumentpapperskopior somav

kanför taxering föreliggerHuruvida grundstandardiserad.inteoch är ny
regelmässigtmåste därförförhand. SKMinteallmänheti avgöras

Uppgiftermed deklaration.inkommafastighetsägarnaförelägga att som
för deklarations-således till grund deliggerolika myndigheterlämnas av

och det merarbetekostnaderutfärdas. Deförelägganden somsom
undvikas medförfarandet kantillämpadetill följd detuppkommer enav

förbättradSamtidigt uppnårapporteringsskyldighet. kanförbättrad enman
rationell hanteringförförutsättningarregisterkvalitét och skapa aven mer

rapporteringsskyl-fastighetstaxeringarna. kommunernasHursärskildade
användandeför utökatförutsättningarnaliksomdighet kan förbättras ett

respektivekapitel 1.0. li 4ADB-media beskrivs närmare samman-av
anslagsframställan för periodenRiksskatteverketihanget kan nämnas att

effektiviseringsvinsterför deredogörelseskall lämna1997-1999 somen
fastighetsområdet.integreringentill följdkan erhållas systemenavav

uppgifter till skattemyndigheternarapporteringförbättradMed aven
beskaffenhet ochfölja fastigheternaskunnaskulle detaljerat uppmeraman

förtaxeringsperioden. Kostnadernalöpandeunder denanvändning en
dock beaktas. Omfatt-fastighetstaxering måsteutökad särskildeventuellt

blir därmed avvägnings-särskilda fastighetstaxeringendenningen enav
registerba-därvid följande beaktas. Förfråga. Enligt vår mening bör att en

förframstå meningsfull, både berördafastighetstaxering skallserad som
långt driven automatikmyndigheter, måste tämligenochfastighetsägare en

så långt möjligtuppgiftslämnandet måste begränsasenskildafinnas. Det
framståruppgiftsinsamlingsituationer därtill de sättannat somen

Såvittträffsäkerhetssynpunkt.olämpligalltför ellerkostsam annars ur
uppnås detta mål till delfastighetstaxeringenden allmännagäller stor
omständigheter stabilafrämst söks blandvärdefaktorer äratt somgenom

kan byggainnebär i mångt och myckettiden, något bl.a.över attsom man
föregående.fastighetstaxering denallmän närmasten ny

vidmaktållas emellertidförfarande skall kunna detsådantFör äratt ett
löpande taxerings-uppgiftsinsamlande under denödvändigt med ävenett

får för framtiden isärskilda fastighetstaxeringenperioderna. Den ett
förförfarande delvis dimension denregisterbaserat än närvaran-annanen

ofullkomligheter vid särskildkundede har. det äldrel systemet
uppgifter fastighetsägarnalättare botas defastighetstaxering genom som
vid allmän fastighetstaxering.deklarationsvägen lämnaskyldiga attvar
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Den särskilda fastighetstaxeringen blir däremot framöver inte bara en
fråga fastställa värden för aktuellt åratt måste därutöverettom utannya

sådan form den allmänna fastighetstaxeringenatt vilar på så säkerges en
grund möjligt.som

Det denna bakgrund viktigtär denmot rapporteringsskyldighetatt som
i 18 kap. ll § FTL 14 kap. 12 § i vårtFTL lagförslag bliranges en

realitet. Hithörande frågor behandlas i kap. förslagnärmare De som
där redovisar bygger tänkta förbättringar frågai kommunernasom
rapporteringsskyldighet i samband med ärenden rörande bygganmälanl-
bygglov. Motsvarande vissaöverväganden för Skogsstyrelsengörs och
andra myndigheter. framtidaEtt lägenhetsregister ytterligareär exempel
på Åinformationskälla för fastighetstaxeringen. andra sidan torde deten

sin tid fåta i tillfredsställandeatt funktion.ett nytt system Som ett
måhända inte alltför fjärran mål står också ordning där eventuellten man
skulle kunna övergå från med allmän fastighetstaxering,ett system årligt
omräkningsförfarande särskild fastighetstaxeringsamt till årligen
fastighetstaxering.

Vid våra överväganden i fråga den särskilda fastighetstaxeringen harom
utgått från tillfredsställandeatt, rapportering kommer till stånd,om en
viss ökning arbetet kring den särskilda fastighetstaxeringen bliren av

oundviklig. Som motvikt bör dock den registerbaserade allmänna
fastighetstaxeringen kunna förväntas löpa desto smidigare.

Enligt vad vi inhämtat aktualiseras i dag i landet sammanlagt 0005ca
ärenden rörande bygglov for nybyggnad. Med vår inställning till frågan

fastighetstaxeringregisterbaserad torde knappast kunnaom en tunnaman
nuvarande regler rörandeut särskild fastighetstaxering i nämnvärd

omfattning. Vi redovisar i de följande avsnitten de ändringar ansettsom
motiverade i förevarande delar.

9.5.3 formellaDe fastställelsebesluten

Kännedom skatteplikt, ägarförhållanden erhålls idagom etc. genom
uppgifter från olika register fastighetstaxeringens område. Motiven för

för dessa ändamål behålla denatt särskilda fastighetstaxeringeni form av
formella fastställelsebeslut har därför försvagats. Däremot har det
automatiska fastställandet föregående års taxeringsvärde den funktionenav

värdet basvärde iatt utgör omräkningsförfarandet. Vidare detutgör
formell grund for möjligheten klaga på nytaxering inteatt har skett.att Vi

därför bestämmelse dettaatt slag alltjämt haranser aktualitet.en av
Regeln återfinns i vårt lagförslag i 11 kap. §l FTL.
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Nytaxeringsgrunderna9.5.4

Förändringar taxeringsenhetenav

liksom för endast komma ifrågataxering skall närvarandeNy om en
förändring efter beskaffenhetstidpunkten förfastighet berörts närmastav

föregående allmänna fastighetstaxering eller taxering.ny
nuvarande grunderna för nytaxering överlappar tidigareDe nämntssom

uthyrning försvarsändamåli vissa fall varandra. industribyggnad förEn av
medför byggnadens byggnadstyp bör ändras till specialbyggnad.attt.ex.

leder till skattepliktsförhållandena bör ändras ochDetta att att typen av
blir Finns det flera byggnader på taxeringsen-taxeringsenhet en annan.

och byggnadstypen för övriga byggnader inte ändras bör dessutomheten
tidigare taxeringsenheten delas i två enheter. Förändringen iden an-

såledesvändningssätt medför fyra nytaxeringsgrunder uppfyllda,äratt
taxeringsenhet bör ombildas, skattepliktsförhållandenämligen bör

taxeringsenhet bör ändras och byggnad indelasändras, typ bör iav
byggnadstyp.annan

WombildningGrunden ny- eller taxeringsenhet centralärav av
medför ingabetydelse och problem i den praktiska tillämpningen.

Grunden ändrad taxeringsenhet förefaller inte ha någon själv-typ av
ständig funktion i förhållande till grunden i 16 kap. 2 § punkt ny-eller
ombildning till ieller grunden 2 § tredje stycket, ändrad indelning i
ägoslag och byggnadstyp. situationerDe där indelningen i taxeringsenhet

någon anledning inte riktig, taxeringsenhet skall bildasär närt.ex.av ny
eller redan befintlig taxeringsenhet skall ombildas första stycket2 §
punkt liksom de fall där användningenl, taxeringsenhet harav en
ändrats under löpande taxeringsperiod första stycket2 § punkt bör2,
kunna samlas till nytaxeringsgrund, nämligen ny taxerings-en gemensam

bildas indelningenenhet bör eller i taxeringsenhet bör ändras, kap.ll
första2 § stycket punkt FTL i vårt lagförslag.1

fastighetsinnehavare med fastighetsinnehav,För i första handstora
skogsfastigheter, upplevs stundom skyldigheten vid mindreägare attav

förändringar beträffande fastighet, arealändringar, lämnat.ex. en
omfattande deklaration betungande. det knappast möjligtNu är attsom
helt undvika denna situation. eller fleraEn avstyckningar kan leda till

arealernai fråga kommer bilda registerfastigheter vilka normaltatt att nya
skall nytaxering. Därmed torde det mycket svårt förtaxeras attvara
stamfastigheten något undantag från nytaxering. måsteDessutomgöra
rimligen densamma för sin interna redovisning ha behovägaren av egen

arealen på sin fastighet. villVi dock erinra areal-att veta attav om
redovisningen i fråga värderingsenheter skog sker i varförhektar,om
nytaxering stamfastigheten inte alltid behöver ske sådanävenav om
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taxering blir aktuell beträffande avstyckningen. Möjligheten lämnaatt
uppgifter på ADB-medium bör för de fastighetsägarna kunnastörre lösa

del hithörande problem.en av

Ändrad skatteplikt

fastigheterFör de i kap.3 4 § FTL kan förändringar isom avses
skatteplikten inträda indelningen i taxeringsenhet ändras.utan att Denna
nytaxeringgrund måste därför kvarstå l 1 kap. 2 första§ stycket punkt 2

i vårtFTL förslag.

Felaktig taxeringsenhetstyp

En regel möjliggör kan åstadkomma rättelse iatt de fall dåsom man en
taxeringsenhet indelats i felaktig taxeringsenhetstyp nödvändigtutör ett
komplement i med fastighetstaxering och skall därförsystemet finnas kvar

kap.11 2 § andra stycket FTL i vårt förslag.

Ändrad indelning i ägoslag och byggnadstyp

Man har tidigare diskuterat huruvida denna nytaxeringsgrund konsumerar
nytaxeringsgrunderna ändrad eller felaktig taxeringsenhetstyp och ändrade
skattepliktsförhållandenBjörne m.fl. Fastighetstaxering l 6:48. Använd-s.
ningen såväl grunden typ taxeringsenhet bör ändras indel-av av som
ningen i byggnadstyper och vissa ägoslag bör ändras har nämligen ansetts
svårmotiverad, eftersom ändring taxeringsenhetstyp alltid måsteen av
bygga ändring byggnadstyp eller vissa ägoslag medan sådanen av en
ändring inte alltid leder till ändring taxeringsenhetstyp. En möjligheten av
är grunden skall subsidiäratt till de nämnda nytaxerings-ses som
grunderna. Lagförarbetena heller ingen vägledning i frågan.ger

Även denna grund således inte alltid leder till ändringom en av
taxeringsenhetstyp har den betydelse för korrekt registreringen av
byggnader Vi därför den bör finnasetc. kvar självständigattanser som
nytaxeringsgrund 11 kap. 2 § tredje stycket FTL i vårt förslag.

Ändrad fysisk beskaffenhet och ändrad bebyggelse

En fråga alltjämt intresseär skulleär kunna införasom av om man
enhetliga beloppsregler för alla fysiska förändringar i kap.16som avses
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investeringsregelnochfemtedelsregelnViavsnitt 9.4.2.jfr. att3 § anser
iBestämmelsen 16bebyggelseförhållanden.ändradevidgällakan även

kap. 3 §lydelse llgenerellhärmedenlighetskall ikap. 3 § ges en mer
lagförslag.i vårtstycket FTLförsta

skatteförvalt-tillhänsynavvägd medvälharFemtedelsreglen ansetts
ochordningsskälrättviseskäl,kostnaderadministrativa samtningens av

hafår alltjämtskälsamhällsplaneringen. Dessaförbetydelsen anses
Ävenkr.höjas till 100 000dockkr bör00025Minimigränsenaktualitet.

000beloppsregeln 100absolutahöjas. Denkr börmiljonbeloppet 1 om
000till lOOfrån 00025spärrbeloppethöjningengrundkr kan avav

slopas.kr
byggnad undernytaxeringvidproblemSpärreglerna utgör ett av

såsomintebyggnadenförekommer taxerasuppförande. Det attt.ex.
admini-medförtbl.a.harspärreglerna. Dettagrundfärdigbyggd av

möjlighetinkomsttaxeringen. En att taxeravidproblemstrativa en
år dåefter detfinnas åretdärför alltidfärdigbyggd börsåsombyggnad

såledesbörregel dettauttryckliginflyttningsklar. Enblevbyggnaden om
införas.

har denbestämda värden,liksomandelstal,ibland pekatsharDet att
framarbete kommeromfattandekanskeförst efternackdelen ettatt man

Eftersomuppfyllda.intenytaxeringförförutsättningarna ärtill manatt
åtgärderobetydligatämligendärsigtänka ävenkaninte ett systemgärna
upphovde kanfinnasmåstenytaxering äventill spärrarskulle leda geom

medför ifastighetstaxeringenregisterbaserade attonödigt arbete. Dentill
informatio-spärregel,grundske påskallnytaxering intede fall där enav

fastighetstaxering förallmännatillmåstelikväl närmastesparasnen
deklarera.anmaningalternativtförtryckning,eventuell att

Ändrade förhållandenrättsliga

Även dentill användning kansällan kommerkap. 4 §grundeni 16om
kvarstå oförändrad.därförbörbelopp. Denbetydandefalli vissa röra

fakultativa be-kr. Dentill 100 000dock höjasskallSpärrbeloppet
nytaxeringpåkallafastighetsägarenförstämmelsen atträtt passarom

samtidigt slopasbör llförfarande ochregisterbaseratväl imindre ett
vårt förslag.ikap. § FTL4

Rörelsenedläggning

säkerhetsregel innebärNedläggningsgrundeni kap. §16 5 utgör somen
svårvärderadepriskänsliga ochvissaprisfallförvid storaatt man
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Ävenfastighetstyper kan frångå den fastlagda taxeringsvärdenivån. denna
nytaxeringsgrund torde ha tillämpats i mycket ringa omfattning. Av
rättviseskäl bör den dock ändå behållas oförändrad. börDen även
fortsättningsvis fakultativ eftersom knappast någon änvara annan
fastighetsägaren kan erforderlig utredning i dessa delar. Situatio-prestera

således i kap.är 16 4 §än FTL där den grundläggandenen en annan
informationen erhålls ändrade planbestämmelser1l kap. 5 § FTLgenom
i vårt förslag.

9.5.5 Deklarationsskyldigheten

Ägare till fastighet får för närvarande den februari frivilligt15senast
lämna fastighetsdeklaration.särskild Efter föreläggande fastighetsägareär
skyldig lämna fastighetsdeklaration.särskild Sluttiden föratt lämnande
efter föreläggande får dock inte till tidigare tidpunktsättas den 15änen
februari.

framtidenFör kommer i de fall nytaxering aktuell fastighetsägarenär att
tillställas liksom vid allmän fastighetstaxering förslag tillett- -

Ägarentaxering. får därefter framföra eventuella erinringar. Skyldigheten
deklarera efter anmaning skall finnas kvar. tidpunkteratt De som nyss

får ochnämnts med hänsynöver till arbetsfördelningen inomses anpassas
skatteförvaltningen. Denna bör framföröversyn allt ske bakgrundmot av
arbetets fördelning övertiden till följd det förenklade fastighets- ochav
inkomsttaxeringsförfarandet.

Bilagor9.6

Se följande sidor.
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Nybildade fastigheter 199394

Län Avstyck- Klyvning Samman- Legali- Totalt Fastig- Totalt
ning läggning sering hetsregl. berörda

berörda eller
nybildade

AB 689 97 26 3 815 1622 2437
C 269 4 6 3 282 618 900
D 681 10 8 6 705 896 1601
E 488 6 10 4 508 1055 1563
F 230 0 7 0 237 699 936

G 197 11 14 11 233 1790 2023
H 405 20 14 8 447 2189 2636
I 153 2 1 1 157 371 528
K 209 2 5 2 218 783 1001
L 271 24 16 0 311 2009 2320

M 282 4 21 7 314 2128 2442
N 522 4 16 0 542 732 1274
O 427 5 8 7 447 1223 1670
P 444 5 14 9 472 1403 1875
R 311 7 14 5 337 782 1119

S 362 31 9 12 414 1559 1973
T 390 7 5 5 407 680 1087
U 225 0 4 3 232 714 946
W 694 23 12 3 732 3767 4499
X 364 24 5 8 401 1227 1628

Y 225 11 23 8 267 1944 2211
Z 418 38 16 2 474 1524 1998
AC 489 29 14 3 535 2283 2818
BD 694 31 5 741 3021 3762

VS 21 2 1 4 28 751 779

Sza 9460 397 280 119 10256 35770 46026
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10 Särskilda frågor

10.1 Nödvändig processgemenskap

10. l Inledning

skattemyndighetsEn beslut fastighetstaxering får överklagas hosom
länsrätten fastighetsägaren och Riksskatteverket. Fastighetsägare fårav
också överklaga beslut avvisa begäran omprövningatt beslutom en om av

fastighetstaxering. Vidare får beslut fastställa föregående årsom attom
taxering och alltså inte fastighet till taxeringta vid särskildupp en ny
fastighetstaxering överklagas.

Enligt förvaltningslagens 1986:223 bestämmelser får beslutett
överklagas den det angår det gått honom 22 §. Förav emotom
fastighetstaxeringen gäller emellertid vidsträckt besvärsrätten mer genom

fastighetstaxeringsbeslut fåratt överklagas viss krets besvärsbe-av en av
rättigade det inte gåttäven dem Partskretsen bestäms inte iemot.om
förvaltningsförfarandet såsom i rättegång slutgiltigt i första instans utan
den saken kan inträdarör i besvärsinstans, hansom part intetrots attsom
fört talan i tidigare instans. En förutsättning härför dock i princip,är att
det beslut han överklagar det förstaär rörande viss sak.som en

Rätt överklaga har till den fastighetatt ägare beslutet kap.21rör §l
och kap.29 1 § FTL. Med denägare till fastighetär ägareavses som en
vid ingången det taxeringsär för vilket SKM beslutat fastig-av om
hetstaxering. Byter fastighet efter dennaägare tidpunkt har såväl denen
tidigare denägaren före ingången femte året efter taxeringså-som som av

blivit överklagaret ägare rätt 24 kap. ochatt l § kap.32 l § FTL. Som
fastighetsägare denäven endastäger del fastighet.anses Detsom en av en
gäller både frågai ideell och marken avgränsad del. Med flerägdaom
fastigheter fastigheter fleraägs juridiska ocheller fysiskaavses som av
personer.
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fastigheterflerägdavid10.1.2. Besvärsrätt

Samäganderättslagen

för olika slagende är ärkan uppkomma ägarefrågaEn somvemavsom
föranleder vissafastigheter. Dettaflerägdai frågabesvärsberättigad om

gäller samtligafastighetervissaproblem. För attprocessuella typer av
anföras; detskall kunnaför besvärskalli principdelägare överens attvara

samfällig-inte förvaltassamfälligheterdödsbon ochgäller t.ex. avsom
formerförvaltningsorgan. Deföreskrivetellerhetsförening annatgenom

fastighetstaxeringsmålaktualiserats i ärfrämstflerägande somav
Även frågorsamäganderätt.l904:48 lenligt lagensamägande omoms.

förekommit.dock Lagenhardödsbodelägares besvärsrättdödsbos och om
flera tillsammanstvå ellertillämplig ägerprincipisamäganderätt närär

samtliga delägareskrävsEnligt 2 §fastighet.ideella andelar enav
för åtgärd igodset ellersamfälldadetför förfogandesamtycke över

förvaltning, fårgodsetsinte delägarnaförvaltning.godsets Kan enas om
förordna godsetdelägarnanågonpå begäran attenligt §3 rätten avav

godomhändertasviss tid skallunder man.av en

Rättegångsbalken

nödvändigfinns bestämmelsertvistemålrättegången iFör process-om
rättegångsbalken, RB. Därandra stycket sägsgemenskapi 14 kap. 8 § att

saken,för alla har del ikanendast domsådan,saken är att somgesenom
för degälla till förmånmedpart företarrättegångshandlingskall som en

Enligt förarbetenahandlingar.deras ärden striderövriga, även motom
rättegångföretas sedanprocesshandlingendasttillämpligregeln som

processhandling innebärgäller inte deninletts.behörig ordning Deni som
ochi förvaltnings- skatteprocessen.och gäller intemålet anhängiggörsatt

sammanhang.i dessaviss betydelsedock hakan ävenDen

Praxis

nödvändigallmänhet s.k.föreliggersamäganderätt iVid processgemen-
målockså ipraxis har delägarnaEnligt tidigaredelägarna.skap mellan om

intetalan och harföraskolafastighetstaxering ansetts gemensamen
RÅsinsemellan oförenligaframställa yrkandenkunna äransetts som

finns dock ocksåäldre praxis1974 B 1047. IFi 1959 321,1950 49l,
flera delägare harfullföljts endastpå fall där talanexempel en avavsom

RÅ Fi Frågan har2026.prövning 1957till sakligtagits numeraupp



SOU 1995:148 241

RÅavgjorts plenimålet 84 1:91 där regeringsrätten hargenom ansett att
delägare i fastighet för sig har besvärsrätt i mål fastighetensvar om
taxering. Härvid anförde regeringsrätten bl.a. följande:

allmänna fastighetstaxeringenDen obligatoriskt förfarande.är ett
Beslutet vid taxeringen ligger flerai hänseenden till grund
för beskattningen har betydelse därutöver,även exempelvis vidmen
kreditgivning säkerhet i den fasta egendomen. Förfarandet syftarmot
därför till i möjligaste mån korrekt besked i deatt hänseendenettge
taxeringen omfattar, främst rättvisande värde på taxeringsenheten.ett
För säkra genomförandet finns bl.a. bestämmelser deklarations-att om
plikt för fastighetsägaren och tvångsmedel för från honomattom
erhålla deklaration eller uppgift fastigheten. fastig-Motannan om
hetstaxeringsnämndens beslut får företrädare för allmännaäven
intressen föra talan. Såvitt taxeringsintendentens talan gälleravser
härvidlag denne kan yrka den ändring hanatt allmän synpunktur
finner påkallad och alltså kan exempelvis yrka höjning eller sänkning

taxeringsvärdet. Taxeringsintendenten får också 24enligt kap. 2 §av
anföraFTL besvär till fastighetsägarens förmån. Medgivande behöver

inte inhämtas från fastighetsägaren, och länsrätten torde ha prövaatt
besvären fastighetsägaren bestrideräven ändring.om

Också mellan enskilda delägare inbördes kan det föreligga olika
meningar vad riktigt beslut beträffandeutgör taxeringenettom som

fastighet. Reglerna i 2 § samäganderättslagen kan krävaav en synas
samtliga delägare i fastighet aktivtatt medverkar i överklagandeetten
fastighetstaxeringsnämndens beslut och dessutom i frågaär överensav

den ändring yrkas. Lagen anvisar möjligheten få godom attsom en
förordnad, vilken kan föra för delägarna talanman en gemensam

angående saken. Trots någon regel motsvarande denatt i kap.14 8 §
RB inte finns för fastighetstaxeringsprocessen, med bestämmel-synes

i FTL och med vad i allmänhet gäller i förvaltningspro-serna som
förenligt och bäst främja intressetmest ägnat riktigattcessen av en

taxering delägare har synpunkteratt på beslutvara ettsom om
fastighetstaxering får möjlighet framföra dessa, övrigaatt oavsett om
delägare åsiktär eller någon anledning inte vill eller kanav annan av

del ita processen.

Äger dödsbo fast egendom företrädsett det antingen legal ställföret-av
rädare, dvs. boutredningsman eller testamentsexekutor, eller den ellerav
de delägare har del i boet. Finns det flera dödsbodelägare föreliggersom
nödvändig processgemenskap generellt dvs. dödsbodelägarna måstesett,
besvära sig Samma gäller för övrigt för samfällighetergemensamt. som

Äveninte juridiskaär det inte har i praxis efterprövats denpersoner. om
RÅprejudicerande domen 84 1:91 besvärsrätten för varje delägare iom

samägd fastighet har det på sina håll gjorts gällande varje döds-att
bodelägare vid fastighetstaxeringen besvärsberättigad. Detta äranses vara
enligt vår mening inte riktigt dödsboet förmögenhetsmassautgörs av en-
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ingående tillgång.dödsboetspeciell iandel i någonhardelägareingendär
samäganderätt.vidsåledes änSituationen är annanen

Förarbeten10.1 m.m.

FTK iberördesbesvärsberättigadebordevilkaFrågan avvarasomom
då flera ägergemensamt1980:8 Besvärsrättenbetänkandet Ds B personer

flerakommitténkonstaterade närbetänkandet attfastighet. l personeren
processgemenskapnödvändigföreliggersåfastighetägergemensamt enen

talan.förasåledesmåsteoch dedelägarnaolikamellan de gemensamen
gamledå såväldensig frånskiljersituationenocksåbetonadeMan att

mindreellerbåda intardärfastighet är part,ägaren merenenavnyesom
partsställning.självständig

JOs. 30.1983 S11i beslutetJObelystytterligareSituationen är av
bl.a.konstateradesamäganderättslagen,ochtill 3 samthär 2hänvisade

för praxisupgiftdetsaknas attförfattningsregler ärså länge enatt
del.förvaltningsrättensförigällandevad rätt ämnetbestämma ärsom

anföraangåendegällervad rätten attmedjämförtsharSituationen som
och dentidpunktenaktuellavid dendenför både är ägarebesvär somsom

årsmed 1970sambandiinfördesRegeln häromvarittidigare ägare.
departements-härmed uttaladesambandfastighetstaxering. lallmänna

följande:831969:147chefen prop. s.

nuvarande reglerinnebördenmedförhåller sighur detOavsett av
praktiken inteibesvärsrättenangelägetmeningenligt mindet attär

ingångenviddenendastbegränsad till ägareblir avsom var
tillgåttsedermerafastigheten överinnehavettaxeringsåret. Har av

skall hadennaturligt ägarendetdenne, ävenattän nyesynesannan
taxerings-inkomstbeskattning påverkaseftersom hansbesvärsrätt, av

storlek.värdets
inte denemellertidståndpunktstagande attdetta ärInnebörden av

ingångendvs.taxeringentillfällevid detägare avavser,som var
sedermerahanfrån talerättuteslutenskalltaxeringsåret, omvara

iframhållitsocksåDärmed kan,fastigheten.överlåtit pro-som
på ägarsidan.för talanflerai vilkauppkommamemorian, fall parter

denendastproblem. Harnågotför sig inte skapai ochbehöverDetta
prövningsnämnden bör denifört talantillträdande ägarensenare

nöjdintehankammarrättenfullfölja målet i ärfåförste ägaren om
denoberoendeoch dettabeslut,prövningsnämndensmed omav

f.ö. gällaanförda börellerklagar Dettillträdande ägaren nusenare
taxeringsåretsfr.o.m.tidenunderfastighetenvaritalla ägare avsom

Samtliga dessakraft.vinner laga ägaretaxeringendetingång t.o.m.
fastighetensintressesjälvständigthanämligenfår ett avanses

taxeringsvärde.
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Efter besvärstidens utgång finns, jag skall beröra i detnärmaresom
följande, föra talan irätt särskild ordning.att Denna bör till-rätt
komma såväl tidigare denägare vid besvärstillfället.är ägaresom som

Reglerna innebär bl.a. fastighet byteratt innanägare denom en
ordinarie besvärstiden har gått både tidigare ochut, besvärsbe-ägare ärny
rättigade. Om dem fört talan i länsrätten, den andre berättigadären av att
överklaga länsrättens beslut i kammarrätten. Den förvärvar fastig-som
heten medan pågår har inträdarätt i målet.att Omprocessen partsom ny

taxeringsbeslut vunnit lagaett kraft, har både tidigare och ägareny
extraordinär besvärsrätt, övriga förutsättningar härför uppfyllda.ärom

Att regeln besvärsrätt för både tidigare och i några fallom ägareny
skulle kunna upphov till vissa processuella problem tidigtge var man
medveten Kommittén beskrev dem i Ds B 1980:8 s. 125 på följandeom.
sätt:

Så länge de båda yrkandenägarnas sammanfaller uppstår inte några
komplikationer. Det kan emellertid inträffa deras yrkanden skiljeratt
sig på eller flera punkter. frågal taxeringsvärdets storlek kanen om
exempelvis de båda yrkaägarna ändring med såväl olika belopp som
i olika riktning, dvs. den kan yrkaägaren taxeringsvärdet sänksattena
medan den andra kan yrkaägaren höjning taxeringsvärdetsen av
storlek. Aven i andra frågor, beträffande beskattningsnaturt.ex. eller
klassificering mark och byggnader, kan de båda yrkandenägarnasav
gå isär. dessa fallI har domstolarnas praxis utbildats så att processen
har hållits inom de såväl denangetts gamla denramar som av som

ägaren. Har dent.ex. yrkatnya ägarna sänkningena av en av
taxeringsvärdet med l0 000 kr och den andra höjning värdeten av
med belopp har det såväl sänkningansettssamma att en som enhöjning taxeringsvärdet inom de angivna tillåtenav är utanramarna

det kan domstolenatt har gåttatt utöver yrkanden.anses parternas

Enligt FTK SOU 1984:37 l70 har det i praktiken visat sig des. att
processuella problemen med och tidigare besvärsrättägares gått brany att
bemästra. problemDe skulle komma uppstå vid tillämpningenattsom om
varje delägare fick självständig besvärsrätt i viss månären artav samma

de kan uppkomma vid besvärsrätten för ellersom som gammal ägare.ny
Kommittén har i det sammanhanget framhållit de svårigheterstora som
det fört med sig för domstolarna skaffa fullmakter föratt samtliga

tillägare taxeringsenhet.en
praktikenI har således redan före det tidigare nämnda pleniavgörandet

i mål besvär fastighetstaxeringöver varje delägareom haansetts en
självständig föra talanrätt fastighetensatt taxering. Problemen härmedom
har lösts på då bådesätt gamla och församma ägare talansom nya
beträffande fastighetstaxering. Vid sinsemellan oförenligasamma
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ochprövningtillyrkandenallatagitbesvärsyrkanden har uppman
yrkandenagåendelängstdebesvärsprövningen omt.ex.begränsat av

talanändratstaxeringentaxeringen. Harnedsättninghöjning eller av
haftoch besvärsrätt.domendelgettsdelägareövrigahardelägare,av en

Vadi dödsbon.beträffande delägaresannoliktgäller ävenMotsvarande
samägdajordbruksfastisådanapåtillämpasintedocktorde g-sagtssom nu

samägdavissaförvaltningl989:33i lagenheter avomavsessom
jordbruksfastigheter.

i frågatillämpningkammarrätternasl711984:37fann SOU attFTK s.
olikadefrämjardenochhanterligfor delägare attärbesvärsrättom

i frågaproblemprocessuelladerättssäkerhet att omdelägarnas samt
likartade demuppkommakan ärliknandeoch sombeloppsramar som

följande:bl.a.anfördeManbesvärsrätt.tidigareochvid ägaresfinns ny

fullmakter,införskaffandetunderlättasHanteringen att avgenom
inteförsvinner. Det ärhundratalet delägare,medärendeniibland

mycketharockså storttaxeringsenheter ettovanligtheller att numera
och s.k.byalagaktuellt medförrdetLiksomdelägare.antal var

deidetsammagällerdelägaremångamedålañske numeram.m.
samfällig-andraochgemensamhetsanläggningarna typervanliga av

heter. i samfällig-sådanidelägareotillfredsställandemateriellt attDet är en
delägarenågraeller sätternågonprövadtaxeringenfåkanintehet om

synpunkt detkommitténsFrån äranträffas.kanintedet ellersig emot
fört talanintedelägareriktig.blir Detaxeringenväsentligaste att som

beslutdetbesväranföra övervid sinkvarblir rätt annanatt som en
för delägareBesvärstidentill.upphovbesvärdelägare gettgenom

kvarstårdomenDelges inte extradomen.delgivningtillanknyter av
förlustigskalldelägarerisk förNågonbesvärsrätt.ordinär att en

därför inte.prövad föreliggertalanfå sinsin rätt att

skullereglerkommitténföresloganfördadet attbakgrundMot av
talan vidförafastighetsamägdivarje delägareför attinföras rättom

genomfördes inte.Förslagetfastighetstaxeringen.
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överväganden10. 1

finnsframgått den tidigare redogörelsen det inga reglerSom av som
frågan delägares på delägaresdirekt på andrarätt attsvar om agerager

vid s.k. nödvändig processgemenskap på förvaltningsrättensvägnar
område. Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen saknar be-

processgemenskap och talerätten i detstämmelser sammanhanget.om om
fastighetstaxeringslagen innehåller någon särskild bestämmelsehellerInte

processbehörighet i de fall där fastighet har fler Iän ägare.om en en
sammanhanget kan dock erinras bestämmelsen i 29 § förvaltningspro-om

Enligt denna gäller huvudregelcesslagen 1979:291. rättensattsom
inte får gå vad yrkats i målet. Föreligger särskildaavgörande utöver som

till det forskäl får dock yrkande besluta bättre enskild,rätten även utan
det kan ske för motstående enskilt intresse. be-Dennanär utan men

stämmelse tillämpning i fastighetstaxeringsmål.äger även
Frågan nödvändig processgemenskap har diskuterats åren.underom

RÅ ansågs det fråga delägareFöre 84 1:91 iöppensom en om en
fastighet har talerätti mål och ärenden fastighetstaxering eller detom om

alla delägarna måste anhängiggöra och förakrävs att en gemensam
avsaknad törfattningsregler har det överlämnats praxisl attprocess. av

gällande for förvaltningsrättensbestämma vad del. Genom detär rättsom
nämnda avgörandet regeringsrätten har klar och entydig praxisav en
etablerats.

Principen nödvändig processgemenskap skulle i för sigoch kunnaom
tilltalande domstolarnas synpunkt. Typfallet den i dag vanligaäranses ur

ensituationen två makar fastighet tillsammans. makenDenägeratt .ene
för talan i länsrätten varefter den andre maken besvärar sig hos kammar-

dylika fall måste kammarrätten skicka tilll besvären länsrätten förrätten.
rättidsprövning eftersom den andre maken inte varit där.part

rådande ordningen kan medföraDen visst.extra arbete i densägas ett
praktiska hanteringen. På sina håll försöker hantera situationen medman
flera delägare så samtliga delägare erhåller blankett med under-att en
rättelse besvärsskrivelsen och möjlighet sigansluta till besvären.attom

fall taxeringsbeslutetde ändras delges domen eller beslutetl med samtliga
delägare. Fall där delägarna har med varandra oförenliga intressen, t.ex.
vid skilsmässa, dock tämligen sällsynta och uppfattas inte sigär av vare

ellerskattemyndigheter domstolar något betydande problem. Desom
problem föreliggerallt hanterbara. formalise-Mottrots attsom anses vara

förfarandet talar fr.o.m. och har femårigAFT SFT 1994attra man en
omprövningstid skattemyndighetens beslut. l sammanhanget kan erinrasav

en deklarationsansvarigmed flera delägare finns. Dettanärsystemetom
praktiskt väl fungerande skulle kraftigt fördyras med reglersystem om
nödvändig processgemenskap. Därtill fastighetstaxeringspro-kommer att
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iProcessföremålet skallsakprocess.utformadär som ennumeracessen
defastighetstaxeringhela beslutet utgörasomfattaförstället att avom

övervägande talarskälvid taxeringen.skalldelfrågorolika avgörassom
ordningen.rådandeändra denför intevår meningenligt att

databehandlingautomatiskBeslut10.2 m.m.genom

Fastighetstaxeringsregistret10.2. 1

automatiskmed hjälpkap. §för enligt 6 8 FTFSkattemyndigheten av
fastighetstaxe-det s.k.fastigheterna länet,databehandling register över
samfálligheterfastigheter,innehåller sådanaringsregistret FTR. Detta

fastig-föremål förskall bliellerofri grundbyggnaderoch ärsom
i vårtregistersystemetbeskrivninghetstaxering. En närmare gesav

avsnittdelbetänkande 8.2.

inkomsttaxeringenvidregler10.2.2 Nya

l99394:SkU42, rskr.bet.1993942224,lagstiftning år 1994 prop.Genom
ändringar i skattere-genomfördes vissa1994:763-767199394:3 SFS84,

utökadsyfte möjliggöraförfattningar ivissa andragisterlagen och att en
kontrollverksam-ärendehantering ochskatteförvaltningensdatorisering av

i fallbeskattningsbeslut vissai huvudsakBestämmelserna innebärhet. att
uppgifter tillinhämtandeVidare skallfattas ADB.skall kunna avgenom

uppdragsgivareför arbets- ochuppgifter fordrasskatteregistret och attsom
och uppdragstagaresför betalning arbets-skatteavdragskall kunna göra av

från skatteregistret påkvarstående skatt få lämnasochpreliminära ut
ADB-medium.

År skatteförvaltningens dokumenthanteringforinfördes regler1995 nya
skatteförvalt-dokumenthantering inomElektronisk199495:93prop.

1994952158, SFS 1994:1905-l99495:SkU15, rskr.bet.ningen, m.m.,
pappersbaserade ärendehante-Reglerna innebär den1969-1974.l908, att

elektroniska dokumentskatteförvaltningen kan medinomringen ersättas
tagits i skatteregis-bestämmelserna,och elektroniska akter. De somnya

januari och kundei princip i kraft den 1995trädde 1terlagen 1980:343,
vid års taxering.första gången 1995tillämpas

elektronisk skall kunna innehållaframgår aktbestämmelsernaAv att en
läsessåsom inkomna pappersdokumenti ärendeall information ett som

telelinje och fråninformation viaoch behandlingsbarbilder text,som
skriftväxling med denhämtade från skatteregistren,magnetmedia, data

dokument skall rättsligtärendet. Elektroniskaskattskyldige beslut isamt
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likställda med pappersbaserade dokument. Elektronisk dokumenthan-vara
tering innebär bl.a. beslut och andra handlingar i original skall lagrasatt
i elektronisk form. inkomsttaxeringenFör har detta författningstekniskt
utformats så möjlighet beslut i formatt sättaatt ett ettges upp av
elektroniskt dokument, dvs. upptagning innehåll kan verifierasen vars

visst förfarande.tekniskt Härmed med vissett teknikattgenom avses man
i efterhand kan upptäcka förändringar i informationsmängd och atten
denna kan knyta informationen till bestämd handläggare, dvs. låsaen
informationen. möjliggöraFör detta har skatteförvaltningen påbörjatatt
införandet s.k. aktiv kort. Med hjälp och hemliga nycklaröppnaav av
skall beslut kunna förses med s.k. digitala signaturer eller läs. Den
föreslagna elektroniska dokumenthanteringen har genomförts i lokala
försök vid års1995 inkomsttaxering. En ärendehandläggning grundad på
elektroniska akter kan bli genomförd inom hela skatteförvaltningenantas
under delen 1990-talet.senare av

10.2.3 Beslut fastighetstaxeringom

Beslut fastighetstaxering enligt 16 kap.är l § FTL grundläggandeom
beslut fastighetstaxering varmed beslut omräkning,ävenom avses om
omprövningsbeslut och beslut taxeringsåtgärder efter domstols beslut.om
Beslutsförfarandet uppbyggt såär grundläggande beslutatt ett om
fastighetstaxeringi samtliga fall dokumenteras beslutetatt upptasgenom
i beslutsförteckning signeras den beslutande tjänstemannen ellersom av

enskilt beslut och signeras.att ett upprättas Utöver självagenom
fastighetstaxeringsbesluten fattar SKM under ärendehanteringens gång en
rad andra beslut, anstånd med lämna fastighetsdeklaration,t.ex. attom
föreläggande inkomma med fastighetsdeklarationatt m.m.

överväganden102.4 och förslag

registerbaseradeDen fastighetstaxeringen bygger Ökad ADB-en
användning. de falll Skattemyndigheten har tillgång till erforderliga
uppgifter förtrycks dessa och forslag till taxering skickas till fastig-
hetsägaren kontrollerar uppgifterna och i de fall behov ändringsom av
föreligger denna återsänder blankettengör till skattemyndigheten.samt l
denna del det, i likhet medär vad anförts beträffande den förenkladesom
självdeklarationen vid inkomsttaxeringen, betydelsefullt kunnaatt ta
tillvara de möjligheter till rationalisering ärendehandläggningenav som
modern teknik erbjuder och innebär förenklingar för enskildasom
samtidigt de på sikt leder till minskade administrationskostnader.som
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uppgiftsläm-underlättaförkan vidtasåtgärderdeled i attSom ett som
förmöjligheteningåroch SFTvid AFT att,fastighetsägarnaförnandet

ADB-medium,fastighetsdeklarationentillunderlagvill, lämnaden som
iregel härom 14.föreslagitdiskett. Vi harellermagnetbanddvs. en

stycket FTL.fjärdekap. 4 §
ärendehantering-börinkomsttaxeringeninförts vidmed vadlikhetl som

används tillADB-systemetförenklasfastighetstaxeringenvid attgenomen
fastighetstaxeringbeslutmasskaraktär,Beslutbeslutsfattande. t.ex. omav

uppgifter, därdeklareradeellertaxeringsforslagutsändaenlighet medi
ADB.fattasfåsaknas, börbedömningarolikaför genomutrymme

stycketföstakap. §lagförslag 16 1framgår vårtBestämmelsen, avsom
bestämmelser1990:324taxeringslagensefterutformatsharFTL, om

dokumentelektroniskagällerVadjfr. kap. §.4 2inkomsttaxeringen a
motsvarandehinder förprincipiellaingafinnselektroniska akteroch en

föreslåvalt intedockinkomsttaxeringen. Vi harvid attordning nusom
till dettaåterkommafinns anledning närdel.i denna Detregleringnågon

utvärderats.taxeringen harregisterbaseradeden
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kostnaderBeräknade11

uppgiftslämnandeRationaliserat11.1

förbättrafrämst tilluppgiftslämnandet syftarrationaliserade attDet
för deUnderlagetfastighetstaxering.registerbaseradunderlaget för en

i taxeringenmåstebedömningarställningstaganden och görasolika som
utförs SKM.registervårdsarbetets.k.detförbereds avsomgenom

byggnadsregistret ochregistren viaajourhållningförNuvarande system av
signalsystem.fungerar ibygglovrapporteringen ettsettstort somm.m.

idet till viss delmedföruppgifter aviseraspåKvalitéten de attsom
Effektiviseringsvinstertaxering.föreläggandenskickasonödan ut om ny

ligger till grunduppgifterkvaliteten på deuppnåsi huvudsakkan somom
särskildförutsättningUnderregistervårdsarbete förbättras.för attSKM:s

det totala antaletår kommer omfatta 5 %varjefastighetstaxering att avca
onödigaskickasdessadet for 40 %ochtaxeringsenheter utatt av
medförakunnarapporteringssystemförbättrattordeförelägganden, ett

mkr förKostnadernatill år.på 1kostnadsbesparingar systemut-upp per
uppgå tillberäknasrespektive Lantmäteriverketveckling för RSV ca

kr.200 000
möjliga medfastighetsägarna knappastKostnaderna för är att ange

precision.någon nämnvärd

Taxering1 1.2

Indelningsreglerna1.2.11

förKostnadenföreslås blibyggnadallmän utmönstrat.Begreppet
skattepliktiga kommerhärigenom blirfastigheterdetaxeringen somav

med typkod 828taxeringsenheteröka. Antaletföljd härav attensom
tordevid 2000Merkostnaden AFTbyggnad uppgår till 300.Allmän 5ca

marginellamedför förslaget endastkr. övrigttill omkring 600 000 luppgå
kostnadsökningar.
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1 1.2.2 Hyreshusenheter

avsnittl 6 olika förslag till värderingsmodeller. Vi har förordatpresenteras
alternativ C. översiktligaDen kostnadsredovisning för AFT 2000 av
hyreshusenheter m.fl. lämnas nedan har utgått från nämnda alternativ.som

inledningSom till kostnadsberäkningen kan konstateraen attman
hyreshustaxeringen omfattar 120 000 enheter vilket medför det härattca
inte fråga hanteringär massärenden på vidsättom en av samma som
småhustaxeringen. begränsarDetta naturligtvis möjligheterna till uppnåatt
effektiviseringsvinster storleksordning vid småhus-av samma som
taxeringen år 1996.

syftel minska kostnaderna för genomförandetatt AF 2000T börav en
förtida uppgiftsinsamling genomföras hösten 1998. Genom denna skall
samtliga uppgifter behövs för registerbaserad fastighetstaxering tassom en

i registren. Förfarandet innebär inte deklarationsförfarande, vilketett
medför uppgifterna skall kunna lämnasatt ADB. Ett sådant förfarande

fördelaktigt framförär allt för fastighetsinnehav.ägare Destoraav
insamlade uppgifterna skall sedan ligga till grund för förtryckning av
taxeringsförslag under hösten år 1999.

den förtidaFör uppgiftsinsamlingen kommer utskicket kostaatt ca
500 kr.000 Hanteringen, omfattar registrering och kontrollsom av svar,
kommer kunna utföras såväl maskinelltatt manuellt. Under förut-som
sättning 50 000 enheter kan registrerasatt s.k. scanning ochca genom

från ADB-mediumresten 20 % de 120att 000 enheternasamt ca av
behöver granskas manuellt torde kostnaderna för hanteringen uppgå till ca
1,5 mkr. ADB-utvecklingskostnaderna kan beräknas till 1 mkr.ca
Sammantaget skulle kostnaderna för den förtida uppgiftsinsamlingen
således uppgå till 3 mkr.ca

Genomförandet taxeringen börjar i och med taxeringsförslag ochattav
deklarationer skickas Utskick inklusive systemutvecklingut. torde kunna
genomföras till kostnad mkr.1,5 Kostnaderna för hanteraen attav ca
inkommande deklarationer och påpekanden med anledning taxerings-av
förslagen påverkas dock av

deklarationer kan lämnas på ADB-mediumom
vilka justerings- och jämkningsmöjligheter finnsCl som
hur ekonomisk betydelsestor taxeringsvärdet får för fastighetsägarena
och
hur många taxeringsförslag och deklarationer inkommer tillsom
SKM.

Deklaration på ADB-medium, genomförts vid inkomsttaxe-som numera
ringen, Åhar inte föreslagits för fastighetstaxeringen. andra sidan har
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skall kunnadeklarationunderlag förförlämnats att avgesutrymme
framtidenförvinsterdekraftigt betonavill dockVisådant storasätt. som

VadADB-medium.påskall lämnasuppgifter kunnauppnåskan attgenom
enbartdessaförutsättsjämkningsmöjligheternaochjusterings-gäller

riktvärdeangivel-felaktigaförhållanden ellervidomfattajustering säregna

ser.
inkommer till SKMenheterhälften antaletförutsättningUnder att av

förtorde kostnadenmaskinellthanteraskanhälften democh att av
tillADB-utvecklingskostnaderna uppgårmkr.uppgå till 3hanteringen ca

lika mycket.till ungefärdriftkostnadernamkr ochlca
arbeteinnebärför hyreshusvärderingsmodellenförändrade attDen mer

värdenivålägg-värdeområden ochindelningen inedbehöver läggas
för hyreshus ochvärdeområdenfinns totalt 754närvarande 2ningen. För

värdeområdesindelningenSannolikt behöverhyreshus.tilltomtmark
därförkanochi de 40 anta attväsentligtförfinas största orterna man

för arbetetMerkostnadenmed %.öka 20kommerområdenantalet att ca
värdenivåläggningvärdeområden ochiindelningvärderingsmodell,med

för hyreshusen-värderingsmodellenändrademkr.till Denuppskattas 5
bör på siktkostnaderökadeinledningsskedetiinnebärheter gemen
besparingarmedförakunnabör 2000AFTbesparingar. Sammantaget

till mkr.5upp

Industrienheter1.2.31

konjunktur,beroendeindustrienhetertaxeringförTotalkostnaden är avav
register-beskattningskonsekvenser. Etttaxeringsvärdeförändringar och

kostnader.några Bespar-i sig intemedför dockförfarandebaserat extra
uppgå till mkr.kunna 3-4däremottordeingarna

Lantbruksenheter1.2.41

värderingsmodeller-iförändringarinriktningen vad gällerföreslagnaDen
detaljeradnågontill grund förinte liggakanför AFT 98 merna

effektiviseringsvinster. börDetoch möjligakostnader ochberäkning av
sexårsperiod.underförändraslantbruksenhetermångadock attnoteras en

börkostnadskrävande. Detbliemellertid intetordeFörfarandet mer
förarealgränsenbesparingspotentialfinnas viss attdessutom genomen

hektar.höjs till 40värderingsmodellenförenkladeden
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Författningsfrågor12

Inledning12.1

författningsmässigingått översynhar görauppdrag attvårt avl en
kännetecknasregelsystemetuppbyggnadgällande enavkaraktär. Nu av

verkställighetsföreskrifterövrigaochFTFnämligen FTL,tredelning,
kritikrekommendationer. Denslutligen RSV:sRSVutfärdade samtav

förskjutningpå såsammanfattas ansettsätt attkanframförts enmansom
frågorså måttostånd i attkommittillhakap. 13 §med RF 8 somstridi

Härtillverkställighetsforeskrifter.utformatsi ställeti lagreglerasbort som
enskildheter.olikarörandekritikkommer

Nuvarande12.2 system

paragraferi KLfånågra samtfastighetstaxeringenregleradesFTLFöre av
respektive län.skattechefernaifrånochfrån RSVanvisningarråd ochav

årstill 1974regelkomplexetanpassningavsågs utgöraFTL aven
Regelsyste-normgivningen.bestämmelsermed dessregeringsform omnya

principergrundläggandeochdeintogsi FTLsåutformades att ramarmet
processuellaochformellavissavärderingsmodellernaför samtgällersom

klassindel-ochvärdetabellervärdeserier,reglerintogsFTFregler. I om
ning.

regeringenFTLrbemyndigas myndigheteller denregeringen§kap. 7l 7
klassindel-föreskriftermeddelaRSV,praktikeni att ombestämmer,

bemyndigatregeringenharlagrumstödMedningsgrunderna. sammaav
verkställighets-ytterligaredemeddelaskattemyndigheternaoch attRSV

författnings-FTF. Denna§6 kap. 1till FTLbehövsföreskrifter som
meddeladeInför AFT 81år 1981.sedantillämpatsstruktur hartekniska

rådallmänna utananvisningarföreskrifter, samt somRSVsåledes
handböcker.i sjuinrangordninginbördes togs

iriksdagenbegärdeSåledeskritik.vissförtidigtredan enFTL utsattes
förut-ochallsidigl98l82zl79rskr.198182239,SkUskrivelse en
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sättningslös utredning avseende såväl materiella formella förreglersom
fastighetstaxeringeni syfte bl.a. åstadkomma förenklingar iatt systemet.

AFT 81 kritiserades JO JO:s ämbetsberättelseäven 198384 276-av s.
305. sin kritikl JO lång rad detaljfrågor rördetog mätregler,upp en som
standarddetaljer, handläggningsfrågor, information intresse förAvm.m.
vårt vidkommande dock vad sades detär systemetsom om nya som
sådant. Här yttrade bl.a.JO :

varkenDet konstitutionellt nödvändigtär eller praktiskt lämpligt att
författningsstyra fastighetstaxeringen i så utsträckning blevstor som
fallet. Den uppläggningen tillsammans med den genomgripande och
för övrigt inte helt fungerandeväl datastyrningen taxeringenav
resulterade i låst och med detaljerade föreskrifter för hårtett upp-
bundet för värderingen fastigheterna.system Den stela, detaljeradeav
utformningen taxeringen medförde för fastighetstaxe-att utrymmetav
ringsnämnder och domstolar hänsyn till förhållandena i detatt ta

Åtskilligaenskilda fallet blev för begränsat. fastighetsägare, lagtsom
ned mycket arbete myndigheterna riktig bildatt fastig-ge en av
heten, har erfarit det varit svårt få någotatt helst gehörattnog som
för sina synpunkter.

Genom riksdagsbeslut delades1985 den allmänna fastighetstaxering-ett
på så fastighetsbeståndetsätt skilda åratt prop. 198485:taxerasen upp

222. Härefter har vissa ändringar i de materiella reglerna genomförts
inför års1988 allmänna fastighetstaxering prop. 198586:160, SkU 44,
rskr. 44, SFS 1986:258. 1986 års småhustaxeringskommitté tillkallades
för reglernagöra för fastighetstaxeringöversynatt småhusenheteren av av
infor den allmänna fastighetstaxeringen år 1990. Kommittén lämnade i sitt
betänkande Småhustaxering Ds 1987:8 förslag bl.a. förändringarom

värdefaktorerna för fastställa byggnadsvärdet, förändringarattav av
markvärdet Vidare uttalade kommittén grundläggande ochattm.m. styr-
ande regler för fastighetstaxeringen såsom regler för indelning markav
och byggnader, definitioner, viktiga värderingsregler, processuella regler

bör finnas i FTL, det under arbetet medsamt AFT 88 visatatt sigosv. att
vissa sådana frågor oreglerade 5.54.var

l 1987882164 vissa frågor inför allmän fastighetstaxering årprop. om
1990 s. 9-12 nämnde departementschefen flera detaljer såvälatt som
övergripande frågor hade fått anstå i avvaktan iöversyn annaten
sammanhang. Bl.a. framhölls det angeläget författnings-att attvar en
teknisk regelkomplexetöversyn företogs. Vidare exempel påav angavs
frågor visat sig oregleradei FTL. regler vadt.ex.som utgörvara om som
byggnad, gränsdragningen i vissa fall mellan småhus och hyreshus, defini-
tionen industriell verksamhet och värderingsregler för byggnad underav
uppförande.
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överväganden förslagoch12.3

börja med kanTillprocedur.omfattande attFastighetstaxeringen är en
finns förräknatobjekt berörs. Grovtantalmycketkonstateras stortatt ett

hyreshusenheter,000småhusenheter, 120miljoner2,3närvarande ca
vattenfallsenhetersomindustri- ochoch 160 000lantbruksenheter350 000

sällandelvärden.hörande Inte rördärtillochtaxeringsvärdenåsättasskall
fallet.enskilda Deti detförmögenhetsvärdenavsevärdasigdet om

Härtillmdkr.till 2 071åruppgick 1994taxeringsvärdetsammanlagda ca
skattepliktigickeantal fastigheterringa natur.intekommer ett av

hög.värderingsarbetetambitionsnivån i ärkonstaterasVidare kan att
det75 %detsåskall bestämmasTaxeringsvärdet motsvararatt av

medmålet arbetaruppställdanå detmarknadsvärdet. Förallmänna att man
Med tankevärderingen.förregleroch utförligaförhållandevis noggranna

integår detfastigheterför olika slag attprisbildningen skerpå hur av
användasmåstemetoderolikavärderingsmodell,endastanvända utanen
inveckladmycketfallspeciellai vissaegendom,slagfor olika avav

natur.
sådanapåvärderingeni fråga ävenFastighetstaxeringen bygger om

gäller bestämmadetvägledandefallandra när attibedömningar ärsom
måstevärderingsteknikeni principinnebärfastighet. Dettapåvärdet atten

fastigheter. lvärderingföraccepteradeallmäntefterutformas avnormer
forenklingsskälantingenfrån detta gjorts,harhänseendenvissa avsteg av
Således bortsesmöjligheter lättnader.omotiveradetillundvikaeller för att

förpliktelser.privaträttsligabelåningsförhållanden ochfrån
fastig-frågagäller ivadbeaktasfastighetstaxeringen ävenVid omsom

förservitutregler nämnaplanbestämmelser atthetsbildning, samt om
på dessalagstiftningenmedsammanhängerexempel. Detta attnågra

fastighet.värdetinverkaområden kan av en
längeförelegat sedanförhållandenexempel påsagda ärDet somovan

haft i uppdraginteVi harfastighetstaxeringen.inomvunnit hävdoch som
struktur.grundläggande Häravi dennaändringarföreslå några störreatt

måstevarit ochnödvändighet harmedregleringenformelladenföljer att
konstaterandeinnefattarsagda attomfattande. ävenDet ettförbli avnu

ochi mångtårs reform1981till ståndkomdetaljstyrningden genomsom
tillkommavilledetvidare. Genommåste leva systemetmycket mannya

gjordevärderingsförfarandet däriinslagolika lokalamed bl.a.rätta man
håll.andramotsvarighetersaknadekanskebedömningar, somegna

registerbaseratföreslåhuvuduppgift varitvår ettHärtill kommer attatt
måstesmidigtskall fungerasådantförfarande. Om systemett en

sagda innebärmöjligt.långt Detföreligga såenhetlighetriksomfattande nu
enskildai dethänsynstagandenspeciellaochjusteringargivetvis inte att
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fallet skulle omöjliga. Nuvarande regler sådana korrigeringsmöj-vara om
ligheter skall därför behållas.

Vid års1981 lagstiftning, vilken den gällande FTL tillkom,genom nu
skedde markant förändring författningsmässigt.även Tidigarerenten
fanns begränsat antal lagreglernämnts i kommunalskattela-ettsom ovan

i övrigt fanns i betydande omfattning verkställighetsföreskriftergen -
Årutfärdade RSV och dess föregångare. 1981 samlades allam.m. av

grundläggande regler i FTL, kompletterade med verkställighetsföreskrifter
i FTF. Sådana föreskrifter utfärdas också RSV. Härtill kommerav

rekommendationerytterligare normgivning i form råd och anvisningar,av
RSV:s verkställighetsföreskrifter från början omfattandem.m. var men

begränsades kraftigt inför AFT 88.
vårt uppdrag har ingåttl regleringengöra på området.att översynen av

Eftersom tämligenFTL färsk ochär underkastades granskningnaturav av
språkexpertis under departementsarbetet har inte något störreansett
behov föreligga allmän från språkliga utgångspunkter.översyn rentav en

kanDet redan här inskjutas vissa tekniska uttryck inte utbytbara,att är
eftersom de bygger och standarder allmän räckvidd.normer av

l sammanhanget bör beaktas den kritikäven framförsatt motsom
fastighetstaxeringen i regel har mål själva värdet.ett än Detannat är
således ovanligt totalt någon hävdar taxeringsvärdetsett att att som- -
sådant blivit för högt förhållandei till den grundläggande målsättningen,
dvs. det skall 75 % marknadsvärdet. Sådanaatt fall finnsmotsvara av
förvisso det normala någotär delatt l fallannat.men man menar en

efterföljandebottnar kritiken i värdeutveckling det åsattaatt gör atten
taxeringsvärdet inte riktigt. andral fall hävdasär det höga värdet slåratt
hårt de bofasta fastigheten belägen inär attraktivtmot är fritidsområde.ett

självfalletDet naturligtär samtidigt till effekterna i fastig-att man ser
hetsskattehänseende och boendekostnaderna med förhöjtatt ett nyttmenar
taxeringsvärde blivit för höga. Inte i något de angivna typexemplenav nu
brukar det således gällande taxeringsvärdetgöras fastig-att sett ur
hetstaxeringsperspektiv skulle felaktigt. De problem högtettvara som
taxeringsvärde sådant kan leda till från andra aspekter liggersom
emellertid utanför vårt utredningsuppdrag.

Den uppbyggnad skedde 1981 års lagstiftningsom genom anser vara
Ävenriktig. i framtiden skall således bestå lag, förordningsystemet av

och övriga verkställighetsföreskrifter rekommendationer. får,Dessasamt
liksom hittills, självfallet kompletteras med allmänna råd och anvisningar
från RSV.

framförtskritikDen gällande har framför allt tagit siktemot systemsom
på vad betecknats verkställighetsföreskrifteratt gått vadutöversom som

skulle tillåtet enligt 8 kap. 13 § första och tredje stycket RF.som vara
Vad förståsskall med verkställighetsföreskrift inte helt entydigt.ärsom en
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förstakap. § stycket punkt 1 används uttrycketlagtexten 8 13l
språkligt torde dettaföreskrifter verkställighet lag. Rent närmastavom

för verkställa eller fåregel behövs kunna lagenbetyda att atten som
praktiken har emellertid stundom någoträttstillämpningen fungera. latt en

därvid haft ledning vad uttaladestolkning gjorts. tordevidare Man av som
förslag till regeringsformförarbetena till 1973:90 medi RF. l prop. ny

departementschefenriksdagsordning framhöll bl.a.och s.211m.m.ny
fåutsträckning nödvändigt regeringen skulle kunnadet i viss attatt var

inom det obligatoriska lagområdet. intressefylla lag Av ärävenut nuen
tillfördesföreskriften inte fick gå så långt lagrummetuttalandet attatt

något väsentligt nytt.
regleringen fastighetstaxeringen verkstäl-nämndesNyss att rymmerav

fallförhållandevis rik mängd. i något harlighetsföreskrifter i Inte RR
RÅ föreskrifter angående85 prövades RSV:sunderkänt dessa. l 1:5

då gällande kap.storlek för småhus. Enligt 8 3 § FTLvärdefaktom
med hänsyn till småhusets bostadsyta och dennasbestämdes storleken

våningar. Vidare i lagrummet storleksklas-fördelning på olika attangavs
ismåhus med storlek motsvarade högst 200 kvm planför ettsomser en

fick de 10 kvm bostadsyta. RSV:sinte större ängöras att motsvarar
föreskrifter angående beräkningen betydligt detaljerade. Härmer gavsvar

och anknötpreciseringar och biutrymmenmycket ytorav mannoggranna
indelning sekundära och övrigatill Svensk Standard med dess i primära,

intemätvärda delar i hus. Regeringsrätten fastslog lagtextenett att
beskrivning bostadsyta, dettainnehöll någon begreppetnärmare utan attav

föreskrifter fått preciserat innehåll. utfyllnadförst RSV:s Dennaettgenom
bestämmelsens ordalydelse. Vidare konstateradesstred inte attmot

oklara. Eftersom inte motivenmotiven till 8 kap. § FTL3 var gav
frågan ansågs verkställighetsföreskrifter inte hatillräckligt besked i RSV:s

på sådant skulle ha överskridit sintillfört lagregeln något RSVsättnytt att
taxeringsvärdet blivit vad kap.befogenhet. Eftersom inte heller högre 5än
föreskrift. ytterligare exempel på fallpåbjöd godtogs RSV:s Som2 § FTL

RÅ RÅföreskrifter följande fall refdär kan I 85 1:79, 87prövats nämnas.
RÅ ref behandlades belägenhetsfaktorn, dvs. strand eller94 62samt

RÅDefinitionen småhus i visst fall prövades i 85 1:87 ochstrandnära. av
RÅ Frågan fannsindelningen i värdeområdeni ref eller86 57. vattenom

RÅ ref Värdefaktom fastighetsrättsliga för-inte prövades i 86 181.
RÅ ref föreskrifterna härom ocksåhållanden diskuterades i 88 51 där

RÅ ref frågan gällde huruvidagodtogs. Slutligen kan 89 102 därnämnas
praxis någotjustering skulle ske. regeringsrättens kan knappastAv annat

ordning etablerades års lagstiftning harutläsas den 1981än att som genom
hänseende.godtagits i förevarande

framförts gällandeVi dock medvetna den kritik denär motom som
Med tanke på fastighetstaxeringens karaktär massärendenordningen. av
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viktigt inte heller i framtiden någradet underkännanden skall ske påär att
aktuell grund. Vi har därför bl.a. flera flyttatpunkter övernu

från några fall från föreskrifterbestämmelser FTF i RSV:s tilläven- -
den grundläggande regleringen bör ske lag.FTL när ansett att genom

genomgripande de överföringar från tillFTF FTL gällerAv ärnatur som
riktvärdebestämningar. så väsentliga förregler bas- ochDessa är
taxeringsvärdena de bör ha lags gjorda ändringarna medförDeatt natur.
dock inte någon ändring den grundläggande tanken, nämligen att ettav

frångåsriktvärde liksom tidigare skall kunna det visas detsammaattom
inte leder till slutvärde % marknadsvärdet. linje75 lett motsvararsom av

fört frånmed nämnda överföringar har bestämmelseräven övernyss
verkställighetsföreskrifter till Samtidigt har medflyttningRSV:s FTL. en

från till verkställighetsområde.skett del bestämmelser FTF RSV:sav en
ifrågavarandehar givetvis inte gjort bort regleringHär änannat att ta

får utforma föreskrifter.från sedan ankomma RSVFTF. Det att nya
föreslår kan enkelt på följandeVad vi uttryckt denl FTLsätt.anges nya

återfinns regler vilka värdefaktorer skall finnas liksom antalt.ex. om som
liknande.klasser och den FTF hittar sedan de före-1 närmarenya man

skrifterna hur exempelvis klassindelningar skall ske. slutligaDetom
arbetet med tabeller liknande detaljeringar fåroch sedanupprättaatt t.ex.
ankomma RSV.

effekt vårt förslag blir givetvis form tröghet.En Genom deattav en av
grundläggande reglerna för riktvärdebestämningarna upphöjs till lag blir

praktiskt svårare eftersomdet ändra dessa riksdagens medverkan krävs.att
Värderingsförfarandet blir därmed stabilare vilket kräver eftertankeextra
vid utformningen reglerna. kan nackdelDettaav ses som en om man
exempelvis under förberedelsearbetet kommer fram till något nytt som

fåbör kunna beaktas. dock grundlagsfáderna åsyftadDetta är en av
effekt reglering lag. Till bilden hör också register-att ettav genomen
baserat förfarande i sig lämnar mindre för ändringar itätareutrymme
regelsystemet.

fråga riktvärdebestämningarna har för1 samtliga fastighetstyperom
lantbruken föreslagit enligt vårt förmenande heltäckandeutom en

överflyttning från FTF till Anledningen till såFTL. inte skettatt
beträffande lantbruken hänger med där föreslår materiellaattsamman
ändringar på någrai FTL väsentliga punkter. Således bör ekonomibyggna-
der kunna värderas enligt enklare modell. Vidare bör värdefaktornen
grovskogsprocent antalet kostnadsklasser minskas ochutmönstras,

förschablonmetoden värdering skogsmark höjas från 20 till hektar.40av
medförDetta de regler finns i kap.1 10-12 och 19-23att som nu

inteFTF kunnat överföras till i oförändratFTL skick. regler iDe nya
dessa delar skall utarbetas inför 98 lantbruksenheter fårAFT tassom nu

i i vårt förslag10 kap. FTL och där införas i lagrum lämnarsom nu
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8-10 respektive 21-25 §§. Det bör dock redan häröppna nämnas att
inte det givet helt likvärdig bedömning kanatt görasanser vara en

beträffande lantbruken frågai småhusen. Vad gällert.ex.som om
riktvärdebestämningar för ekonomibyggnader kan nämligent.ex. man
tänka sig bestämningarna når sådan detaljeringsgrad regleringatt atten en

framståri lag tveksam. Som kanexempel elproduk-nämnasett annatsom
tionsenheterna där inte föreslår överflyttning de detaljbestämmel-en av

finns i FTF. dessa delar föreliggerI inte den stabilitet överser som nu
tiden kännetecknar andra riktvärdebestämningar.som

Beträffande industrienheterna föreslår ändrad disposition FTLen av
för reglerna överskådliga.göraatt mer

föregåendedet har pekatsl del fall där definitioner ansettsen
behövliga. Vi har flera punkter tillgodosett framförda önskemål. deI
fall där inte gjort det förklaringen vi funnit något praktisktär att att
behov därav inte visats föreligga. exempelvis definieraAtt begreppet
byggnad eller vad skall byggnad skulle lagregelutgöra medsom en ge en
sådan detaljeringsgrad den inte blev hanterlig. indelningskapitletl kap.att

har5 berört vad skall förstås med bostads- och lokalutrymmen.som
påpekat bl.a. iSom kap. 3 utredningsarbetets inriktning har påom

där angivna skäl inte gått de processuella frågorna.närmare Däremot
har gjort avsevärda omdispositioner lagrum frågorrörav som om
talerätt, överklaganden l dessa delar i dag bestämmelsernaärm.m.
uppdelade på olika kapitel allteftersom fråga allmän eller särskildär om
fastighetstaxering. Till del frågadet dubbelregleringarärstor om av

sak. innefattarHär våra förslag sammangjutning reglersamma en av som
berör förfarandefrågor m.m.

Vi har självfallet inte gjort någon fullständig genomgång alla deav
föreskrifter RSV har utfärdat under årens lopp. sådanEnm.m. som
totalgenomgång skulle tämligen meningslös, inte minst därför detattvara
väsentliga vad kan komma föreskrivas för framtiden.är Vi harattsom

fört sådana föreskrifter från visatnämnts över RSV sigsom nyss som vara
bestående dessa delar har il regel överföring skett till FTL.natur.av en

Framtida föreskrifters egentliga tillämpningsområde blir vad reglerassom
i kap. § kap.7 7 FTL 6 11 § FTL i vårt lagförslag. allmänt hållnaDen
bestämmelseni kap.6 § FTF 10 kap. i vårt förslagl 1 § kan inte utgöra

Ävenpåminnelse förradet lagrummet. för framtidenän kvar-mer en om
står möjligheten för den enskilde gällande föreskrift gårgöraatt att en

tillåtnasdetutöver gräns.
Det sagda innebär dock inte förän ävenannat att attnu anser man

framtiden måste behålla den nuvarande systematiken i allt väsentligt. Att
sammanföra alla regler någorlunda betydelse för fastighetstaxeringenav

Äveni enda lag skulle leda till långtgående detaljreglering.yttersten en
fortsättningsvis föreligger behov utfyllande kompletteringav en genom
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liksomförsorg,verkställighetsföreskrifteri och RSV:sFTF genomgenom
följeroch så dedock samordnat FTL FTFVi harrekommendationer. att

mönster.samma
Vissa ändringar harefter sin tillkomst.flertal gångerändratsharFTL ett

vårtkapitel upphävts.hela har lmeningenlångtgående i denvarit att
försvunnitluckorsjälvfallet sådanaförslag har textmassanattgenom

till författningskommentarenfå hänvisaVi ber i övrigtdragits attsamman.
i kap. 13.

andra författningarinte gått igenomAvslutningsvis kan nämnas att
numeragenomgångsådankan finnas. Enhänvisningar till FTL ärdär

förslag godtas.först våralämpligen skedärföroch börenkel göraatt om
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Författningskommentar13

Fastighetstaxeringslagen13. 1

föreslår fastighetstaxeringslagVi införs. Vad föreslår häratt en ny
vi tidigare påpekat ibygger delar på den gällande FTL.storasom nu

från de materiella ändringarBortsett i de föregåendepresenteratsom
avsnitten vill vi här främst följande. skäl i kap.Av 12nämna angettssom

författningsfrågor föreslår de avsnitt i riktvärdebes-FTF rörattom som
tämningar flyttas till FTL. har i överskådlig-Den FTLöverm.m. nya
hetens intresse givits systematik. grundläggandeDe bestämmelseren ny

för de olika fastighetstyperna har omdisponerats i deärsom gemensamma
inledande kapitlen. Därefter behandlas de skilda fastighetstyperna förvar
sig. Nuvarande uppdelning på olika kapitel för. byggnader och mark har
övergivits. Varje taxeringsenhetstyp regleras således uttömmande för sig
i sammanhang. Vi har vidare dragit de avsnittett rörsamman som
förfarandet och där i dag har i allt väsentligt enahanda reglerman
uppdelade på olika kapitel beroende det gäller allmän eller särskildom
fastighetstaxering. det följande kommenterarl i bara sådanastort sett
lagrum där ändringar i föreslås.sak de tidigare avsnittenl rörande
speciella frågor har tämligen ingående redovisat våra överväganden och
förslag varför behovet ytterligare påpekanden mindre. Inomär parentesav

lagrums motsvarighet i gällande lagstiftning. Vi villett nyttanger nu
också särskilt hänvisningsregister direkt efternämna upprättatatt ett
författningsförslagen.

disponerad följandeDen FTL Avdelning innehållerär 1sätt.nya
liksom i dag de allmänna bestämmelserna taxering fastighet. Medom av
vårt förslag innefattar denna avdelning kap. 1-l2 l-l6A. Nuvarande
avdelningar och sammanförda till2 3 avdelning innehållande2 kap.är en

Avdelning tidigarel3-18 17-32. 3 avdelning omräkningsför-4 rör- -
farandet och innehåller kap. 19-21 33-38.
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taxering fastighetBestämmelserAvd. avom

Inledande1 kap.

1§

vidupplysning arbetsgångenandra styckelagrummetsl omges en
indelning byggnaderordenVår ändring innebärfastighetstaxering. att av

ändring gjorts iredaktionellhar sistalagts till.och mark Därutöver en
punkten.

fastighetstaxeringsmålbedömningar itorde det vidMånga gånger ett
speciella falllagrum. delnågot enstaka Imed studeraatt en mervara nog

lösning sigför nå fram tillemellertid nödvändigt rätt sättadet attattär
avgörandemycket belysandefastighetstaxeringen. Ettsystematiken föri

målregeringsrättsavgörande från år 1995 481-93.deli denna är ett nr
taxeringsförfarandet, dvs.gången ioch tydligterinras klartDär attom

byggnader och markindelningsfrågor rörandemedbörjar samtman
vidare till indelningen i taxerings-för sedanskattepliktsförhållanden att

enheter.

2§

framhålla följande.ändring villVi föreslår ingen men
feltolkar vad i lagrummetstundomförekommerDet sagtsatt man som om
taxeringar. Bestämmelsen inte tänkträttvisa och likformigakravet på är

för yrkande sänkt taxeringsvärde. Kravetsjälvständig grund ett omsom en
taxering innefattar inte minst garantirättvis och likformig moten

enhetliga former för värder-taxeringen, innebärande bl.a.godtycke i att
inom landet. Enbart den omständigheten,ingen skall tillämpas överlag att
likvärdiga fastigheter åsatts lägre taxerings-eller mindre närliggandemer

således inget skäl för sänkning.värden den utgörän ensamtegna,

5§

föreslås innebär vissa äldre innehavsformerändringarDe attsom
utmönstras.

fastighet med skallb bl.a. den inneharl tomträttatt ansesanges som
förekommer inte sällan tomträttshavare yrkar på lägreDetägare. attsom

till de endast innehar medtaxeringsvärden under hänvisning markenatt
innefattar formell överflyttningaktuella bestämmelsenDentomrätt. ennu

tomtmarken från markägareni taxeringshänseende såvitt gäller tomträtts-
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upplåtaren till den utnyttjar marken tomträttshavaren. Regelnsom
innebär således inte själva värderingen i tomrättsfall skulle kunnaatt ske
på det frågasätt än när är ägd mark. Vi föreslårannat ingenom om
ändring i denna del.

§§7-9

Enbart redaktionella ändringar föreslås. §l 9 har viss omdispositionen
skett del innehållet flyttats till 12 kap. första§att l stycket.genom en av

2 kap. Indelning byggnader och markav

2§

Vad gäller indelningsregler kan i allt väsentligt hänvisa till kap. 5 om
indelningsfrågor. De ändringar föreslås följande för-sex som avser
hällanden.

fråga industribyggnadl föreslås förtydligande. Begreppetettom
kommunikationsbyggnad för sådana ändamål innebärreserveras som

gods- eller postbefordran. Skattefriheten för övriga byggnader,person-,
främst de används vissa i dag direkt angivna föreslås slopad.ägaresom av
Beträffande vårdbyggnad föreslås förutom vissa redaktionella ändringar-

skattefriheten för arbetsvårdsändamål utgår.att Begreppet allmän-
byggnad och till följd häravutmönstras har kulturbyggnadskategorin
utvidgats till omfatta de tidigare allmänna byggnaderatt som anser
alltjämt bör icke skattepliktiga. frågal de sistnämnda bör ivara om
tydlighetens intresse påpekas exempelvis slottsbyggnadatt ävensom
räknas sådana byggnader och faktisktutgör används komplementsom som
till huvudbyggnadens funktion sådan. Slutligen har begreppet övrigsom
byggnad utgått eftersom hithörande byggnader i praktiken behandlats som
industribyggnad. Vi har tagit erinran detta under begreppeten om
industribyggnad.

3§

ändringDen föreslås kodifieringär närmast gällande ochrättsom en av
har belysts i avsnitt 5.6.
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4§

000-kronorsregelnskett till 50anpassninghartomtmarkenfrågal enom
svårigheternågraknappastuppkommer attNormaltpunkt 1.19 §kap.6

byggnationnågonregelmässigteftersomtomtmarkvad äravgöra som
understigande 50värdemedfinnsbyggnademellertidfinns. Om menen

plan-följeråteruppförandetilldenbeaktafår rättkronor000 avsomman
bygglagen.och

fastigheter.obebyggdareglerastomtmarkförreglernastycketfemtel av
angåendepunkteni tredjetill vadanslutningi sägspåpekavill härVi som

presumtionensåfinns börgenomförandetid attdetaljplan, varaatt om
det däremotgenomförandetid åvilarFinns inteske.kanbebyggelse

ske.bebyggelse kanvisaSkattemyndigheten attatt

Skatteplikt3 kap.

4§

Apotekarsocietetensupphördadenharunder 2..stycketförstal numera
utvecklingfarmacinsfrämjande utmönstrats.stiftelse för av

Taxeringsenhet4 kap.

följdtillutgått eftersom,beskattningsnaturhar begreppetrubrikenI av
intesärregler härominkomstskattelagstiftningen,iändringartidigare

behövs.

5§

haraktuellt ochinte längrefiskerijordeboken äriInstitutet upptaget
därför utmönstrats.

basvärdeBestämmande5 kap. av

3§

delvärdenaolikadär degjorts till 9hänvisningstycket harförstaI en
nämligengäller,redankodifiering vadAndringenregleras. är av somen

taxeringsvärdet.det totaladelvärden motsvararatt summa
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4§

året före är då fastighetstaxeringTidsbestämningen andra det allmän av
fastighetstaxeringenvedertag-den inomtaxeringsenheten sker motsvarar

nivååret tagits definition i denna bestämmel-beteckningen som somna
införts i de övriga bestämmelser därSamtidigt har nivååret dennase.

tidsangivelse aktuell.är

5§

tredje styckena har orden beräknas respektive uppskattasandra ochl
korrekta uttrycket bestäms.med detersatts mer

7§

motsvarighet ilagrums första stycke saknar direkt FTLDetta utgörmen
kodifiering i förberedelsearbeteti dag arbetar för fåhur attav manen

fram underlag för riktvärdebestämningarna.
föreslog förenkladvårt delbetänkande avsnitt 12.2 bestämningI en

för småhusfastigheter. Våra förslagtomtmarksvärdena godtogs av.av
finnsstatsmakterna och regel detta i kap. § andra stycket5 7en om nu

innebär enkelt uttryckt vidBestämmelsen bestämmandetFTL. att man av
söka vägledning utanför det egentliga värdeomrâdet.tomtmarksvärde kan

föreslagnamotiverade dåproblem, den regeln, har sinDe som av oss
motsvarighet andra områden. i fråga hyreshu-Somäven angett om

avsnitt och lantbruken avsnitt kan det i dessa fall6.4 7.5. ävensen
svårt strikt upprätthålla basvärdenivåbestämningar inom be-attvara

värdeområden. närvarande sker sådana bestämningargränsade För redan
föreslår i första stycket.i dag på det En ytterligare regelsätt -som

kodifieringbehövs den nuvarande arbetsformer för deäven en av- -
fastläggafall där väl kan den genomsnittliga marknadsvärdenivånman

inte olika värdefaktorers inverkan. dessa fall behövs hjälpregelFörmen en
innebär faktorers inverkan fårdessa bestämmas med ledningattsom av

avkastningskalkyler eller beräkningar tekniska nuvärden. regelEnav om
idetta har tagits in lagrummets andra stycke.

Som konsekvens regleringen i första stycket kan den särskildaaven
regleringen för tomtmarksfallen i kap. utgå.5 9 § kap. 8 §5
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9§8§

Ändringen föregående lagrum.kommenterad under närmastär

värderingsregler6 kap. Allmänna

sammanföring vissakapitel i så måtto skettDetta är attnytt en av
värderingsregler. regleras liksom i nuvarande kapitel 6allmänna Här -

§§. § återfinnsvärderingsenhet, kap. FTLbegreppet 1-3 l 4 7 l-
§ reglerar värdeområdes-värdefaktorer och kap. 2 § FTLbegreppet 5 7

riktvärden §§ kap. FTL behandlas och 7frågan. 6 7 3 §l är en
§ kap.från kap. 8 4 § FTL. 9-överföring 1 2 § FTF. 7motsvaras av

§§ kap. 5-7 FTL.11 7motsvaras av
träffsäkerheten i fråga§ första stycket kap. 4 § FTL8 7l anges om
kunna frångås fastig-riktvärdena. Liksom hittills skall riktvärdeett om

detsamma skulle leda till för högt basvärde, dvs.visarhetsägaren att ett
vid aktuell värdetidpunkt.överstigande marknadsvärdet75 % av

förutsättning förRegeringsrätten har i avgörandet 78 1:81 uttalatR att en
för hög låg taxering,frångående riktvärdena väsentligt eller ägtär att enav

inte regeringsrättensväsentlig berörs i avgörandeBegreppet närmarerum.
innefatta påtagliga värdeskillnader. Vi vill här erinramåste anses mermen

beträffande upphävda institutet besvär i särskilddetattom numera
enligt kap. punkterna och har det angivnaordning 23 2 § 7 8 FTL,
väsentligt annorlunda taxering enligt fast praxis innebärauttrycket ansetts

överensstämmelsebristande 20 %.omen
justering för förhållande § föreslåsfråga i 9 i tredje stycketl säregetom

ytterligare krav på förändring på minst %. De5spärr ettgenomen en
avrundningsfrågor kan uppkomma behandlas i fastig-kap.l 7 §som
hetstaxeringsförordningen Samtidigt1996:00. har bestämmelsen gjorts

lika för fastighetstyper.generell och tillämpas alla
återstående §§ likaså överföringar frånDe lagrummen 12-19 7 kap.är

Vi föreslår ingen8-16 FTL. motsvarighet till nuvarande regler för
byggnadsminnen 7 kap. 13 § FTL. Skälet härtill den nuvarandeär att

vållat åtskilliga missförståndordningen i den praktiska hanteringen.
§ frånhar gjorts tillägg hämtats RSV:sl 16 meningensista ett som

föreskrifter RSFS 1987:24 kap. § sista stycket och bör ha sin1 1 som
syftari lag. Bestämmelsen till undvika underliga resultat i formplats att

inte färdigbyggnad skulle kunna värderas högreär änatt somav en om
färdigbyggd.den är
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Småhusenhet7 kap.

kapitel, småhusenhet liksom de följande,Detta rör är, närmastsom
sådantuppbyggt på de bestämmelser byggnader ochsätt att som avser

mark förts kapitel består såledesDetta regler i dagsamman. nya av som
intagnai bl.a. och kap.8 12 FTL.är

§ kap. §1 6 2 § FTL och 2 6 kap. fråga5 § FTL. l §2motsvarar om
tredje stycket andra påpekaskan förutsättning för dessmeningen att en

självfallettillämpning byggnaderna enligt 6 kap. l9 § punkt skalllär att
åsättas värde.

§ sin motsvarighet3 har i 6 kap. Vi vill här påpeka7 att av
lagrummet följer tomtmarken del kvarter saknarutgöratt om av som
värdegrundande indelning i så skall all tomtmarktomter utgöra en
värderingsenhet. Med detta fråga obebyggd mark,när är attavses, om

Ärfastighetsplan eller därmed jämförlig äldre tomtindelning saknas.
marken bebyggd fastighetsindelningen normalt värdegrundandeutgör
indelning jfr. kap.7 9 § FTL.även

§§ i förslaget4-6 har sin motsvarigheti nuvarande kap.8 1-3 §§. §l 5
§ har den ändringen gjorts åldersbestämningen2 föreslås Överförd tillatt

2 kap. §3 FTF.nya
ändringarDe föreslås i § har6 det deatt utgörgemensamt ettsom

utflöde de redovisat i kap. författningsfrågor.12 Deav resonemang om
utfyllnader gjorts sådana faktorer bör ha lags natur,som avser som
samtidigt vissa preciseringar har gjorts vad gäller värdefaktorernasom
ålder, standard och byggnadskategori. Vad gäller storlek och standard har
överföringar frånskett RSFS 1987:24 kap. och3 l2-l3 kan15 §§. Det
här begreppet inte ansågs godtagbart språklignämnas synpunktatt area ur
vid 1981 års lagstiftning. Vi har valt inte frångå den bedömningatt som

gjordes.då Beträffande värdefaktorn storlek sker hänvisning till Svensken
varefterStandard, ordet används.yta

§§ kap.7-8 1 6 och §§6 FTFa

har, liksomHär i följande lagrum, överflyttningnärmast skett frånen
nuvarande FTF. valdaDen systematiken innebär grundläggande regleratt

i Hit hörFTL. med vårt klart vad erforderligasynsätt även attanges ange
tabeller skall utvisa. FTF skerl detaljerad avgränsning kap.2 3-en mer
5 §§. Upprättandet tabeller blir däremot för framtiden uppgift förav en
RSV. Motsvarande ändringar har skett frågai övriga byggnadstyperom
och ägoslag.

det sagda innebär såledesDet i § tabeller7 visst slagatt attnu anges av
skall Motsvarigheten till denna regel återfinns i dagiupprättas. kap.l 6 §
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sistnämnda lagrums andraprecisering istycket FTF. Denförsta görssom
Vadföreslagna kap. 3 § FTF.kvarstår i den 2tredje styckenoch av oss

återfinns i de 2 kap. 4-6 §§följande styckenasedan i desägs nyasom
från nuvarande kap. 6 § FTFförts 1bestämmelser inteFTF. De översom

befogenhetsomräde.skall höra till RSV:seller FTFtill sig FTLnyavare
introduceraVi har valt§ kan följandeanslutning till 8 nämnas.l att

motsvarandedag finnsriktvärdebestämningar.Iformler i förFTL system
formler lämpligen inte börgjorts gällandehar iblandi DetFTF. att tas

tänkande isådantvårt förmenande bottnari lagtext. Enligt övertroett en
förhållanden. Skulle detbeskriva olikamöjligheterna verbaltpå att som

blir resultatetstället redovisas med löptextmedelst formler iåterger
formel därförvidlyftighet. klargörandenödvändighet präglat Enmed ärav

föredra.att
i §§ och reglerna här hämtadeför tomtmark regleras 9-18Riktvärde är

12 Vissarespektive kap. 35 FTF.nuvarande kap. 1från FTL a-e
Värdefaktornkvarstår dock ii nämnda lagrum FTF.avsnitt senast nya

kap.preciserats med ledning RSFS 1987:24 3speciell belägenhet har av
3§.

Hyreshusenhet8 kap.

föregående.detkapitel uppbyggt EnDetta sätt närmastär samma som
i nuvarande och kap.sammangjutning har skett reglerna 9 12 samtav
nyheter till följd den ändradedetta kapitel återfinns delFTF. I en av

föreslår för hyreshusens vidkommande. alltvärderingsmodell vi lsom
i kap. handlar hyreshusen.väsentligt nyheterna belysta 6är omsom

§FTL§ 6 kap.2 3

nämligenmodell innebär lokalerna delasVår treattnya upp grupper,
olikabutik lager, något de för sig skallkontor, och gör utgöraatt varsom

värdefaktorn likaså intagitsvärderingsenheter. standard har iDen nya
lagrummet.

§ första, andra och§ kap. tredje styckena TL3 6 7 F

föra fördet gäller obebyggd tomtmark skulle det långt iNär att, som
föregående lagrum, dela marken i lokaldelen på denärmast treupp nya

kategorierna. Lokaldelen bildar såvitt gäller marken därför värderings-en
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också erinrats bara skalltredje stycke harlagrummetsenhet. I att manom
mark.beakta byggrätt ovan

§FTL§ kap. 295

värdefaktor varför byte skettvårt förslag inte längremedHyran är etten
bestämmelseålder och standard. denna reglerasfaktorerna Itill norm-

värderingsmodell behövs inga regler förnormlokal. Med vårbostad och
åldersbe-gäller beträffande småhus skalllikhet med vadnormhus. l som

regleras istämningen FTF.

6§ §FTL9 kap. 3

definieras lokaltyperna kontor, butik ellervår värderingsmodell del nya
belägenhetsbestämning. butik lokalMedlager t.ex. avsesgenom en

faktiska verksamheten intei gatuplan. innebär denbelägen Detta äratt
således eller resebyråavgörande. Taxeringsmässigt bedöms restauranten

finns i vårt forslag ochbutik. jämkningsregeli gatuplanet En ettsomsom
tillämpas kontorsutrymmen iden skall kunna kanexempel där nämna

och industribyg-enplansbyggnad ligger i gränslandet mellan hyreshussom
gnad.

någon definition i vad skallVi har inte föreslagit FTL av som avses
eftersom sådan knappast skulle fylla någon praktiskmed bostad en

Gränsdragningen mellan bostadfunktion jfr. avsnitt 5.7.6. och andra
efter vad de har inrättats för. tveksamma falldefinierade sker lutrymmen

stöd det tillägg gjorts i kap.kan med 2 3 § FTL använd-ävenav som
ningen beaktas.

§§7-8

Riktvärdebestämningarna för hyreshus finns i dessa bestämmelser ärsom
från med de ändringar den värde-hämtade kap. 8-9 FTFl som nya

ringsmodellen kräver. övrigt kan hänvisas till kommentaren till kap.I 7
§7 FTL.
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§§9-12

regleras riktvärde för tomtmark. Beträffande § kap.Här 11 12 4 § FTL
liksom fallet i kap.kan påpekas den 8 3 § skall uppdelningäratt nya en

fråga bostäder och lokaler.bara ske det ärom om

9 Industrienhetkap.

vårt förslag övrighar begreppet byggnad för i ställetl utmönstrats att
omfattas begreppet industribyggnad följd harSom häravav m.m. en
rubriken jfr. kap. ändrats. Vi föreslår inga ändringari varför1l FTL sak
det kapitlet ändrats redaktionellt, bl.a. återfinnsbara här elproduk-nya

preciseradtionsenheterna. En uppdelning har gjorts för industribygg-mer
nader allteftersom avkastnings- eller produktionskostnadsmetoden skall
användas vid värderingen. denna omdisposition gått till framgårHur av
den sammanställning och gamla lagrum tagits direkt efternyaav som
författningsforslagen. Samtidigt har begreppet övrig byggnad utmönstrats

förekommit.samtliga lagrum där detur

§ §6 11 kap. och RSFS kap. §4 FTL 1987:24 2 14

Värdefaktorerna har preciserats ledningmed RSV:s föreskrifter.även av
fråga och §§ kan hänvisasl 7-8 11-12 till kommentarentill kap.7om

7 § FTL. Nämnda lagrum i dag kap.1 och13-14 15-16motsvaras av av
§§ FTF.

10 kap. Lantbruksenhet

Kapitlet lantbruksenheter och detta omstrukturerat.rör Härär även är
hämtadereglerna från 10, 13 och 14 kap. och FTF. Av skäl som

i kap. lantbruksenheter7 har lämnat några lagrum 8-angett öppnaom
§§ §§ för riktvärdebestämningar10 21-25 skall från kap.lsamt tassom

och10-12 19-23 Endast i frågaFTF. åker- och betesmark 16-17om
§§ föreslås överföring sker redan Vi har i nämnda kapitelatt en nu.
redovisat våra överväganden beträffande ändrade värdefaktorer, vartill
hänvisas.

ändringarDe föreslås i §20 i fråga kostnadsklass ärsom om av
i redaktionell Som i kap. lantbruksenheter7 börnämnt antaletnatur. om

klasser dock kunna nedbringas.
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tilloch §§ kan hänvisas till kommentaren kap. §fråga 16 28 7 7l om
FTL.

kap. §§27 14 5

beskaffenhet kan det ifrågasättas uppdelning behövs iBeträffande om en
behöva bestämmas olika i olikakan värdet hektarpraktiken. Däremot per

delar landet.av

Särskild fastighetstaxering11 kap.

ingåendekapitel nuvarande kap. l6 och beskrivet iDetta ärmotsvarar
hänvisas.särskild fastighetstaxering, vartillkap. 9 om

Omräkning12 kap.

för finns i kap. Viregleras omräkningen närvarande 16Här Asom
stycket kompletterasföreslår ingen ändring § första i1än attannan

anförts frågaenlighet med vad i kap. 91som om

vid särskild fastighetstaxeringAvd. 2 Förfarandet allmän ochm.m.

avdelning återfinns våra förslag reglerna förfarandet viddennal om om
såväl särskild fastighetstaxering. sammanslagning föreslåsallmän Ensom
således nuvarande avd. och Reglerna redan i dag tämligen2 ärav

och i fråga den särskilda fastighetstaxeringen lagreglering-likartade ärom
i mångt hänvisarden i de delarna och mycket till vadatt man somen

Ävenfastighetstaxering.gäller vid allmän här kan hänvisa till
efter våra författningsförslag.lagrumshänvisningarna nyheter kanDe som

följande.behöva kommenteras är

Fastighetsdeklaration, 18 2614 kap. och kap.m.m.

4§18kap.4§

femte stycke har införts för möjliggöra visst uppgiftslämnandeEtt nytt att
på för automatisk databehandling. harmedium bestämmelsenDen nya

för skogs- byggnadsinnehaven.betydelse de ochstörst stora
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6§6§ kap.18

Ändringen fall, avseddliksom i föregåendestycketslutet andrai är, attav
ADB-medium.uppgiftslämnande påmöjliggöra

§§ 18 kap. 1112

rationaliseratkap.ingående i 4kommenteratsBestämmelsen har om
någoninte föreslårkansammanhangetuppgiftslämnande. 1 nämnas att

angivna skyldig-därnuvarande 18 kap. 12 Denmotsvarighet tillny
uppgifter inte längrevissa harbrandförsäkringsbolag lämnaförheten att

aktualitet.någon

§§ kap. 22637

kap.enligt kap. § 18 1fastighetstaxering 14 1gäller allmändetNär är
fastighetsdeklaration. Detallmänskyldig§ FTL ägare att avge en

fått förslag tilldock denförfarandet innebärregisterbaserade att ettsom
Beträffande särskildfrån denna skyldighet.fastighetstaxering befrias

gällande deklarationspliktenligt reglerfastighetstaxering föreligger nu
attföreslår ingen ändring.denna del Förefter föreläggande.först l

särskildavid denregisterbaserat förfarandeför ävenvägenöppna ett
för föreläggandeföreslås i i ställetfastighetstaxeringen lagrummet ettatt

utsändas.fastighetstaxering skall kunnatill särskildförslag

39§

regler i kap. 42 och 26förseningsavgiften har nuvarande 18fråga1 om
samordnats.kap. 4 §

åtgärderFörberedande15 kap.

fastighetstaxeringen. Vadåtgärderna införbehandlas de förberedandeHär
återfinns i dag i 19 kap.här föreskrivssom
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§§ kap. och §§3-4 19 3 5

dessa lagrumI Statens lantmäteriverks LMV medverkan i vissaanges
hänseenden. lantmäteriverkStatens med på denersätts namnet nya
myndighet bildas den januaril 1996 sammanslagningsom genom en av
LMV och CFD, nämligen Lantmäteriverket SFS 1995:1409. Den nya
statliga lantmäteriorganisationen har till följd den uppdelningav som
skedde i anledning bolagiseringen den fastighetsekonomiskaav av
uppdragsverksamheten vid den juliLMV fått1 1995 dimensionen annan

tidigare. Lantmäteriverkets medverkani fastighetstaxeringsarbetetrnåsteän
självfallet dess framtidaoch organisation. I 199293 100motses nya prop. :
bil 8 uttalades bl.a. det borde ankomma RSV upphandla tjänsteratt att
från myndigheterna på lantmäteri- och skogsvårdsområdet eller andra
myndigheter företageller kan tillhandahålla kompetens det slagsom av

erfordras. För närvarande pågår diskussioner i dessa delar och vi harsom
därför inte lagt fram några förslag till ändringar i förevarandenu egna
lagrum. Vi utgår frånatt bl.a. RSV och Lantmäteriverketi sina remissytt-
randen berör denna fråga deoch lagändringar somkan bli aktuella. RSV
har for övrigt i remissyttrande med anledning förslag till bl.a.ett av en
instruktion för den lantmäteriorganisationen till miljödepartementetnya
den augusti18 1995 förklarat initiativ tillatt att taman avser en
författningsöversyn härom.

sagda harDet tagit sikte uppgifter icke renodlad myndig-nu av
hetskaraktär. uppgiftEn lämpligen bör ligga Lantmäteriverketsom
skulle till ledning för förberedelserna inför fastighetstaxeringarnaattvara
och omräkningen och ajourhålla fastighetsprisregisterupprätta förett
samtliga fastighetstyper. får sedanDet ankomma RSV vilkaatt ange
utlistningar och bearbetningar kan erfordras för taxeringsarbetet. Ensom
särskild regel detta bör i samband med nämnda lagändringarnyssom -

i förevarande kapitel.tas-

7§ 19 kap. §8

Redaktionella ändringar, varvid bl.a. den i kap.5 4 § angivna termen
nivåår Vad i fjärde stycketanvänts. angåendesägs lantbruksenhetsom
innebär självfallet ingen ändring i sak vad gäller densamma förvärvatsom
helt eller delvis.
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Taxering16 kap. m.m.

ikompletterat med vad 2820 kap.kapitel sägsDetta motsvaras somav
fastighetstaxeringen.den särskildaenbartkap. rörsom

§1

åttillförts. Bestämmelsen stödandra styckeharHär attett nytt avser ge
och i praktikenför inkomsttaxeringenförfarande införtsett somsom

bestämmelsen innebärfastighetstaxeringen.vid Dentillämpas även nya
vad somskallvad i 5-6undantag fråninte något sägs omsom

fastighetstaxering.i beslutredovisas ett om

§§ och 28 kap. 3 FTL§ kap.5 20 4

särskildytterligare informationstycket har denI sista angetts som avser
fastighetstaxering.

kap. §kap. § och 28 FTL7§ 20 5 4a

Motsvarande samordning i 16 kap. 5som

§ och kap. §§ kap. 32 1 FTL10 24 1

samordning i kap. och §§.Motsvarande l6 5 7som

Överklagande skattemyndighets respektive länsrätts17 och 18 kap. av
beslutoch kammarrätts m.m.

och kap. respektivenuvarande 21, 24, 29 32 FTLkapitelDessa motsvarar
och kap.22 30 FTL.

omräkning3 Förfarandet vidAvd. m.m.

för närvarande iomräkningen vilken regleras 33-kap. behandlasl 19-21
iarbeta hithörande regler avd.Vi har i och för sig38 kap. övervägt att

skälet har varit omräkningenfrån avgörandeavstått detta. Det2 attmen
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något helt Vill arbeta omräkningen kan dettaär ske påävennytt. man
följande sätt.

Kap. 33 kan helt samordnas med kap. i vårt förslag.13 Kap. kan34
enkelt i det kap.15 1 påkallarKap. 35 tillägg till kap.tas 16nya

och5 §§. och7 Kap. 36 37 kräver tillägg i kap.17 1 § och kap.18
kan fångas1 Kap. 38 komplettering 16 kap. 10genom en av

Ikraftträdandebestämmelser

Våra förslag skall tillämpas första gången vid allmän och särskild
hyreshusenfastighetstaxering 1998, vad gäller industri- ochutom samt

specialenheterna där på grund den förändrade värderingsmodellen förav
hyreshusen reglerna kan börja tillämpas först vid allmän och särskild
fastighetstaxering år 2000.

Fastighetstaxeringsförordningenl 3.2

Våra förslag i denna hängerdel självfallet med vad föreslåssamman som
i fråga den FTL. De ändringar och omdisponeringarom nya som

följer den förändrade systematiken i den lagen.presenteras Vi harnya
vidare fört del regler frånöver RSV:s föreskrifter RSFS 1987:24.en
Samtidigt har vi bestämmelser iutmönstrat FTF de fall där ansett attur
framtida regler bör i form föreskrifter RSV. Liksom i närmastges av av
föregående avsnitt främst sådana ändringar sakfrågor.tar rörupp som
Den disponeradFTF är föreslås i frågasätt lagen.nya samma som om
Avd. innehållerl regler taxeringen och avd. förfarandet2 vidrörom
såväl allmän särskild fastighetstaxering. avd.l 3 behandlassom om-
räkningen. bilagorDe för närvarande finns till skallFTF med vårasom
förslag i stället föras till RSV:s regleringsområde.över

Avd. 1 Bestämmelser taxering fastighetom av

1 kap. Bestämmelser värderingenom

§2 RSFS 1987:24 3 kap. §14

Värdeåret betydelsefull faktorär inte bara för fastighetstaxeringenen utan
ibland för den statliga fastighetsskatten.även Vi föreslår här i första
stycket uppflyttning från RSV:s föreskrifter.en
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§och kap. 3§ 1kap. 11987:24 2§§ RSFSoch 53

motsvarandepåavrundningsmetoder bör sättochbyggrättBegreppet
i FTF.regleras

återfinnsbrytningsfaktorn,behandlarFTF,kap. 4 §Nuvarande 1 som
FTF.kap. 19 §i 4 nya

§ FTF§§ kap. 516-7

§inärvarande regleras 5 l 7för sistaavrundningden§6l somanges
för-förjusteringavrundningsregel vid säregnafinnsstycket en ny

femprocentsregel vipå denmed tankepåkalladhållanden. Regeln är som
FTL.föreslår i kap. 9 §6

Småhusenhet2 kap.

§§och 10kap. 151987:24 3§§ RSFS1-2

taxering ochsmåhusensförvärdefaktorviktigStandarden är enen
värdeordning.värdefaktorngällerske i FTF. Detsammabör härreglering

6§FTFkap.§§ 13-6

följandehänseende påsystematisktändrat i sätt.tidigare lagrummetDet är
uppflyttadskall finnastabellerregeln vilka ärgrundläggandeDen somom

kvar denFörordningen finns sedan närmaredenFTL. ltill kap. 7 §7 nya
detaljreglering tabellerskall återge.tabeller Denvad dessaregleringen av

från förordningennedflyttadbehövlig föreslår vidärutöverm.m. ärsom
SÅål-förslagi vårtSO-tabeller benämnsföreskriftsområde.till RSV:s

der-tabeller.

§kap.§ 1987:24 3 4RSFS7

VA-klassernamed vårt förslagtomtmark skallförfråga riktvärdeI om
förordningen.regleras i
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d §§b och FTF§§ kap.8-11 1 35 a,

förordningen.med fördel stå kvar ikanreglerDessa

Hyreshusenhet3 kap.

och tredje styckena§ andra§§ kap. 811-2

utformad efterskall härRegleringen mönster som nysssammavara
§ desmåhusen jfr. 2 kap. 3-6 §§. l 1frågaredovisats i angesovanom

lagrummetsVi vill dockriktvärdebestämningarna. nämna attnärmare
preciseringar vad gällermed ytterligarebehöver kompletterastredje stycke

sådant framställs vidinte tillräckligt underlagVi harvärdefaktorerna. -
för föreslåår 2000inför hyreshustaxeringenförberedelsearbetet att nu-

fråga småhusen jfr.precisering skett igradregler med som omavsamma
FTF.kap. 3-42

36§FTF§ kap.13

kap. §§.Jfr. 2 8-11ovan

Industrienhet4 kap.

densammaindustrienheterna. Metodiken härkapitel reglerasdetta ärl som
bestämningen iSåledes den grundläggandesmåhusen.i fråga angesom

tabellernaskvarstår i frågade kravenkap. § l FTF9 7 FTL. närmare om
flyttas från förordningsnivå till RSV:sDetaljregleringuppbyggnad.

finns i dag iregler i dessa delarverkställighetsföreskrifter. Nuvarande
och 36 FTF.kap. 13, 15, 27-351

5§

industrienheter rörandei avsnitt 8erinra vadVi vill här sagts omsomom
och nivåfaktorer.värdeområdesindelningen ny
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13§

Endast vissa redaktionella ändringar gjorts.harnärmast

§ och §§19 kap. 38 FTF RSFS 1987:24 kap. §591 4 2 6-8samt

Beträffande täktmarken sammanföringhar skett gällande regler ien av
såväl förordningen föreskrifter.RSV:ssom

Lantbruksenhet5 kap.

§§1-3

får,Regler ekonomibyggnader framhållits i avsnitt och7 12om som om
författningsfrågor,lantbruksenheter respektive utformas senare.

§§ 1 kap. och4-12 17 24 FTF

fråga åker-l och betesmark har fördelning mellan lagen.om samma
förordningen och föreskrifterRSV:s skett belysts i kommentarensom

till kap.2 3-6 §§.ovan

Avd. 2 Förfarandet vid allmän och särskild fastighetstaxeringm.m.

har, liksom frågaHär i FTL, samordning skett nuvarande reglerom en av
såväl allmän särskild fastighetstaxering.om som

Beträffande kap.7 kan i kommentaren till 15 kap. 3-4nämnas att
FTL har redogörelse lämnats det Lantmäteriverkets roll. Deen om nya
överväganden där redovisats har motsvarande tillämpning vad gällersom
verkets medverkan i de delar berörs i detta kapitel. enlighetl medsom
den förändrade organisationen har de statliga fastighetsbildningsmyndig-
heterna bytts de statliga lantmäterimyndigheterna. detta kapitelIut mot
återfinnsnu regler hämtade från 3 och 8 kap. FTF.

Till 8 kap. har förts frånregler och4 9 kap. påKap. 9 motsvarandeär
utformat med ledning regler från och kap.sätt 5 lO FTF.av
10 kap. § finnsl 1 regel föreskriftsrätt.RSV:s Tidigarenumera en om

fanns regler härom i kap.6 l § och kap.ll §l FTF.
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Avd. 3 Förfarandet vid omräkningm.m.

i fråga har låtit förfarandet vidskäl FTL omräkningAv samma som om
i avdelning. kap. har sin motsvarighet istå kvar De 11-14 12-en egen nya

15 kap. FTF.

Ikraftträdandebestämmelser

Vi ber här få hänvisa till PTL-kommentaren i denna del.att
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Kommittédirektiv

fastighetstaxeringenrationaliseringFörenkling och m.m.av

Dir. 1993:57

regeringssammanträde 1993-05-vid 13Beslut

anför.Statsrådet Lundgren

Mitt förslag

för reglerna isärskild utredare tillkallasföreslår överJag attatt seen
informationsinhämtningen och uppgifts-fastighetstaxeringslagenangående

skall möjligheternamed fastighetstaxeringen. Bl.a.lämnandet i samband
ocksåtaxering utredas. Utredaren bör kunnaövergå till registerbaseradatt
kan leda tillfrågor fastighetstaxeringen ochandra rörta somsomupp

Syftet utrednings-rationalisering taxeringen. medförenkling och av
kostnadseffektivfastighetstaxeringenuppdraget är göra samtatt mer

lätthanterlig för såväl de enskilda fastighetsägarnaenklare och sommer
i denna del skall redovisas denmyndigheterna. Utredningsuppdraget senast

maj 1994.1
författningsteknisk fastighets-skall ocksåUtredaren göra översyn aven

Uppdraget i denna del bör redovisas under år 1995.taxeringslagen.

Bakgrund

år brötssamband med reglerna fastighetstaxeringen 1979l utatt om ur
för införas i särskild lag, fastig-kommunalskattelagen 1928:370 att en

också till dethetstaxeringslagen anpassades dessa regler1979:1152,
regeringsform. Härigenomuppställs i årsnormgivningssystem 1974som

grundläggande principerfastighetstaxeringslagen de ochintogs i ramar
och processuellagälla för värderingen vissa formella reglerskall samtsom

detaljregler värdeserier, värdetabeller ochutfyllandemedan t.ex.om



Bilaga SOU 1995: 148282 1

förordningsform.klassindelning i författningsstruktur har vadDennagavs
formella och processuella reglerna i tillämpatsde sedanstort settavser

års fastighetstaxering. revideringar därefter1981 allmänna De som
företagits har till övervägande del gällt materiella bestämmelser som avser
värderingen.

På inkomstskattesidan infördes från och med års taxering1991 nyttett
taxeringsförfarande taxeringslagen detl 9902324. l sammanhangetgenom
avskaffades bl.a. taxeringsnämnderna och i stället fattas besluten i första
instans skattemyndigheten. Vidare utökades möjligheterna för denav
skattskyldige få sin taxering omprövad.att

reformeringen taxeringsförfarandet innefattadenämnda inteDen av
i riktning reformeringfastighetstaxeringen. liknandeEtt ävensteg mot en

beträffande fastighetstaxeringen har dock tagits de förslaggenom som
regeringen denna dag lagt fram i lagrådsremiss organisationen viden om
fastighetstaxeringen. Till grund för lagrådsremissen ligger inomen
Finansdepartementet utarbetad promemoria OrganisationenDs 1993:10
vid fastighetstaxeringen. Förslaget innebär i korthet förfarandet vidatt
fastighetstaxeringen till den ordning gäller vid inkomst-anpassas som
taxeringen. Bland avskaffas fastighetstaxeringsnämnderna ochannat
ansvareti första instans för fastighetstaxeringen skattemyndig-övertas av
heten.

förslagOm lagrådsremissens genomförs leder det till förfarandeett som
tilldels bättre redan befintliga och kompetens hostar vara resurser

skattemyndigheterna, dels utökad möjlighet för den enskildeger en
fastighetsägaren få taxeringen omprövad missnöjdhan med den.äratt om

Såsom propositionen frågori vissa inför års allmänna1994angavs om
fastighetstaxering 1992932122 finnsprop. 35 det behov ocksåatts. av

förfarandeti övriga delar vid fastighetstaxeringen. syftar härJagöverse
främst på register- och deklarationshanteringenoch uppgiftslämnandet från
fastighetsägarna i samband fastighetstaxeringarna.med Till följd deav
relativt omfattande ändringar genomförtsredan i fastighetstaxe-som
ringslagen de omfattande ändringar sker förslagen i densamt som om

lagrådsremissennämnda genomförs det också behövligt företaär att en
författningsteknisk lagen. utredning med sådant uppdragEnöversyn ettav
bör komma till stånd.nu

Utredningsuppdraget

Oavsett de beslut kan komma fattas organisatoriska föränd-attsom om
ringar med anledning lagrådsremissens förslag finns vid sidan häromav
möjligheter uppnå administrativa förenklingsvinster vid fastighets-att
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bör bl.a. i utsträckningtaxeringen. kunnaDetta göra störreattgenomman
utnyttja uppgifter i befintliga register.för närvarandeän

förutsätter emellertid vissa ändringar befintligasådan övergångEn av
förRiksskatteverket utreder närvarande det möjligtregister. är attom

års allmänna fastighetstaxering gå till s.k. register-redan vid 1996 över
fastighetstaxering. Med detta taxeringen baseras påbaserad denattavses

finnsinformation fastigheterna lagrad och uppdaterad i ettsomom
förFlera omständigheter talar detta kan komma bli möjligt.register. att att

fastighetsdatasystemet i bruk vid samtliga inskrivnings-Dels väntas vara
fastighetsregistermyndigheter under delen åroch 1995.senare av

Därigenom erhålls rikstäckande för registrera uppgifterattett system om
fastighets-data,fastigheter. Dels pågår hos Centralnämnden för Lant-

mäteriverket och Riksskatteverket de tekniska möjligheternaöversynen av
samordna de skilda register för närvarande upp-rätthålls. Vid sidanatt som

för fastighetsdata inlettdetta har Centralnämnden arbete med avsiktettav
genomföra register byggnader 1992931100 bil.prop. 15överatt ett s.

199293:BoU14, rskr. 199293:217.104, bet. nämnda projektenDe nu
for sig eller innebära fastighetstaxeringenkan kansammantagna attvar

kostnadseffektiv enklare och lätthanterlig för såväl degöras samtmer mer
fastighetsägarnaenskilda myndigheterna. torde samtidigtDessutomsom

betydande kostnadsbesparingar kunna uppnås.
Åtgärder slag torde kräva relativt omfattande författnings-nämntav nu

ändringar då inte endast formelloch registerhållningssy-Ettart. nyttav
fordrakan tänkas ändringar i vissa materiella regler, exempelvisävenstem

såvitt indelningen i taxeringsenheter. Sådana ändringar behöver i såavser
fall framförhållning.med god Jag det därför finnsgöras attanser
anledning låta utredaren vad de förväntade ändrade förutsätt-överatt se
ningarna behovet uppgifter från fastighetsägarna och hante-avsersom av
ringen informationsinhämtningen bör leda till. Utredaren bör därvidav
samråda med Riksskatteverket, Lantmäteriverket och Centralnämnden för
fastighetsdata. Ledning bör i tillämpliga delar kunna från detas ytter-
ligare förenklingar i deklarationsförfarandet nyligen beslutatssåvittsom

bl.a. inkomsttaxeringen prop. 199293286, bet. 199293:SkU11,avser
rskr. 199293:146, SFS 1992:1659 fl.m.

Utredaren bör också beakta de internationella erfarenheterna på detta
område.

förändringarDe kan komma genomföras till följdatt översynensom av
organisationen för lantmäteri-, fastighetsdata- och inskrivnings-av

verksamheten dir. 1993:11 skall beaktas utredaren.m.m. av
fastighetsägareVissa har fastigheterantal har uttrycktstortettsom

önskemål få lämna fastighetsdeklaration på ADB-medium.attom
Utredaren bör lämna förslag möjliggör sådan ordning för det fallsom en
deklarationsförfarandet bedöms behövligt.
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andra frågoroförhindradUtredaren bör rörävenatt ta upp somvara
förenkla och effektiviseraoch syftar tillfastighetstaxeringen attsom

denna.
fastighetstaxeringslagen undergåttinledningsvis harjag berördeSom

sedan infördes år 1979. samband medrelativt omfattande ändringar den l
registerfrågorna bördeklarations- och över även görasatt nu ses en

regelverket. skall denförfattningsteknisk Dennaallsidig översyn av avse
inte grundläggandeförfattningsstrukturen och således deövergripande

Uppdraget innefattar i denna del bestämmel-värderingsprincipema. även
överskådlighet.språkliga enhetlighet ochsernas

bör dock kombineras medsådan författningstekniskEn översyn en
visa sigvissa materiella taxeringsregler. kanprövning Det t.ex. attav

i taxeringsenheter börbestämmelserna indelning över ävenses avom
eventuella ändringarna i registerhåll-skäl de tidigare nämndaandra än

i kap. fastighetstaxeringslagenningen. kan kravet 4 3 §Här nämnas om
fastighetsdelartaxeringsenhet endast får ingå fastigheter elleri äratt som

följandei kommun. Bestämmelsen kommenterasbelägna sättsamma
m.fl. laghandbok Fastighetstaxering:i Björnes

regel haft samband endast med denHuruvida denna ett numera
särskilda kommunala beskattningsrätten fastigheternaupphävda av -

också från värderingssynpunkteller regeln t.ex.avsett attom ange en
lämplig avgränsning taxeringsenhets omfattning torde framgåav en

olika lagstiftningsärendena.i de

Även vissa andra materiella bestämmelser eller avsaknaden sådanaav
finnas skäl för utredaren Under årskan det beröra. den tid 1979att som

fastighetstaxeringslag varit i tillämpning har vissa sådana frågor åter-
kommande uppmärksammats. års SmåhustaxeringskommittésI 1986 be-
tänkande Fi 1987:8 Småhustaxering nämndes vissa frågorDs som var
oreglerade i lagen, exempelvis gränsdragningen i vissa fall mellan småhus

värderingsregler föroch hyreshus, byggnad under uppförande och att
definition saknas vad byggnad och industriell verksamhet.utgörom som

samband de under höstenI med 1992 presenterade författningsförslagen
i 1992932122 vissa frågor inför års1994 allmänna fastig-prop. om
hetstaxering, några frågorutelämnades 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 ofribegreppet i stad, tillämpningen huvudsaklighets-tomtav av
principen vid indelningen i byggnadstyper i vissa fall beaktandesamt av
äganderättsövergångi vissa fall vid indelning i taxeringsenheter. Fråge-
ställningarna beskrivna i nämnda proposition och de börnärmareär tas
under övervägande den förestående utredningen. frågaEnav nu annan

med anledning påpekande från i SundsvallKammarrättenettsom av
diskuterades i nämnda proposition behovet definieranärmareattvar av
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Även den särskildefråga börlokal. denna övervägas utre-begreppet av
daren.

ekonomiskaoch specificera deberäkningskallUtredaren göra aven
förslag.följer utredarensolika intressentereffekter för avsom

uppdragetRedovisning m.m.av

fastighetstaxeringenförfarandet vidanfört börvad jagframgåttSom av
register fastigheter.inom olikautveckling skerden övertill somanpassas

förestående bör de författ-förändringarsådanaEftersom vissa är nära
och redovisasmed förtursamband med dettaharningsfrågor tassom

maj 1994.den 1senast
Även fordrasfastighetstaxeringen kan kommavidändringarandra att

värderingssystematik ledaändradåren. Så kanunder de närmaste t.ex. en
kontinuerlig omräk-aktuellataxeringsvärdenatill görsatt genom enmer

formelltmaterielltändringar i såvälomfattandefordrarning. Detta som
uppdragetbörförfattningstekniskadenSåvitt översynenavseende. avser

sitt arbete ibör redovisai anspråk. Utredarenlängre tiddärför tillåtas ta
årdelen under 1995.den

Fastighetsbeskattningsutredningen Fisamråda medUtredaren bör
1993:01.

direktiv dir. 1984:5,innehållet i regeringensskall beaktaUtredaren
särskilda utredarekommittéer ochtill samtligaoch 1992:501988:43

inriktning, EG-aspekter i utredningsverk-angående utredningsförslagens
regionalpolitiska konsekvenser.redovisningsamheten avresp.

Hemställan

jag regeringenanfört hemställertill vad jag harMed hänvisning attnu
uppgift föredra ärendenhar tillstatsrådbemyndigar det att omsom

beskattning
omfattad kommittéförordningen 1976:1 19tillkalla utredareatt aven -

förenkling ochåtgärder kan leda tillföreslåmed uppdrag att some
fastighetstaxeringen,rationalisering vid m.m.,

biträdesekreterare ochsakkunniga,besluta annatexperter,att om
utredningen.

skallbeslutar kostnadernahemställer jag regeringenVidare attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagbelasta sjunde m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch hans
hemställan.

Finansdepartementet
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Kommittédirektiv

utredaresärskildakommittéer ochTilläggsdirektiv till vissa om
uppgiftslämnandeföretagens

1994:73Dir.

juli 1994regeringssammanträde den 14vidBeslut

direktivenSammanfattning av

uppdrag utredasärskilda utredare får ikommittéer ochVissa närmareatt
forfrån företagen inompå uppgiftslämnandemyndigheternas kravhur

och förenklas. börområden kan begränsas Främstaktuellautredningen
för till följdbelastning mindre företageninriktas på den dearbetet utsätts

uppgiftslämnandet.av

påuppgiftskrav mindre företagMyndigheternas

i rege-ringens strategiregelreformering viktiga inslagAvreglering och är
Åtgärder underlättaroch ökad sysselsättning.för ekonomisk tillväxt som

etablera sigverksamhet eller för företagdriva sinför företagen attatt nya
uppgift för detta arbetebetydelse. viktig inomEn är attär stor ramenav
för den offentliga tillsynen, kontrollen,uppgiftsinsamlingenbegränsa

möjligt och tillså långtuppbörden, statistiken det är att attsem.m.
sker effektivt.insamlingen

ochpå företagens uppgiftslämnande i lagarBestämmelser krav gesom
åläggarespektive myndighetsområde. kunnaförordningar på För att

uppgifter måste myndigheten ha stöd i lagskyldighet lämnaföretag att
antal sådana be-författning. finns mycketeller Det ett stortannan

stämmelser.
riksdagen ochtullar och avgifter bestämmerdet gäller skatter,När

uppgifter från företagen. På andrarelativt detaljerat kravenregeringen
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gällerområden, vad myndigheternas tillsynsverksamhet, detärt.ex.
förordningar företagenvanligt lagar och enbart skyldigaäratt att attanger
upplysningar förpå begäran lämna de behövs tillsynen e.d. Myndig-som

fallheterna alltså i dessa möjligheter själva detaljreglerastörre attges
uppgiftskraven.

verksförordningen samrådsförordningenl 1987:1100, 1982:668 och
begränsningsförordningen finns bestämmelser syftar1987:1347 tillsom

begränsa myndigheternas uppgiftsinhämtande på olika sätt.att
Sekretesslagen 1980:100 och datalagen in-skränker1973:289

möjligheter inhämtade uppgifter.myndigheternas användaatt
regelstyrningMyndigheternas regleras i verksförordningen.14-15 §§

ställs bl.a. krav myndigheterna skall skaffa nödvändigaHär att
innan föreskrifternaupplysningar och yttranden beslutas och överväga

ändamålsenlighet.föreskrifternas Myndigheten skall efteräven sträva att
förenkla uppgiftslämnandet för enskildabegränsa och bl.a. 17 §.

samrådsförordningen har myndigheterna ålagtsGenom samråda medatt
företräderde organisationer uppgiftslämnarna. Uppgifts-Företagenssom

lämnardelegation företräder företagen myndigheter dessanärgentemot
fullgör sin skyldighet samråda uppgiftsinsamladet.att om

Begränsningsförordningen syftar till begränsa kostnadsdrivandeatt
ieffekter myndigheternas regelgivning i form föreskrifter ochav av
allmänna råd. Förordningen for närvarande över.ses

Myndigheterna skall enligt 23 § förordningen myndigheternasom
årsredovisning och anslagsframställning1993: ändamåls-134 även pröva
enligheten de regler verksamheten.styrav som

för myndigheternasDen möjligheter användagränsenyttre att
inhämtade uppgifter i sekretesslagen uppgifter1981:100. Deanges som
skyddas får inte lämnas eller röjas. Vidare ställersättut annat
datalagen 1973:289 rad föreskrifter för ADB-behandlingupp en av
uppgifterna.

europeiska integrationenDen och utvecklingen informationsteknolo-av
gin delvis förutsättningar det gäller uppgiftsinsamlingen förnärger nya
tillsyn, kontroll, uppbörd, statistik lnformationsbehovet kan förutsesm.m.
bli omfattande i det europeiska samarbetet. inre marknadenDen kräver
effektiva informationsflöden. Den teknologi finns tillgänglignya som
medger dock effektivisering det företagensgäller uppgiftslämnande.när

särskild tillkallatsEn utredare har med uppgift utarbeta sådana förslagatt
till rättslig reglering kan behövas, bl.a. för användningensom av
elektroniska dokument inom både förvaltning och näringsliv Ju 1994:05.

Behovet begränsning uppgiftsinsamlingen för statistikändamålav en av
och vikten uppgifter, samlas för officiell statistik,att samut-av som

Ändradnyttjas har uppmärksammats i betänkan-det ansvarsfördelning för
den statliga statistiken SOU 1994:1.
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Även rad åtgärder har vidtagits under år för begränsaattom en senare
företagens uppgiftsskyldighet finns det skäl fortlöpande uppmärksammaatt
de problem företagen. småFör och medelstoramöter företagsom gruppen
med liten administrativ kapacitet det särskilt viktigt begränsa denär atten
belastning olika offentliga regleringar medför. Frågan harsom upp-
märksammats särskilt i det arbete Avregleringsdelegationen Nsom

bedriver.1993:07
Regeringen har den juni23 1994 givit Statskontoret i uppdrag göraatt

enkätundersökning de problem uppgiftskraven från offentligaen om
myndigheter såväl statliga kommunala och landstingskommunalasom-

medför för de mindre företagen. Statskontoret skall lämna sådanaäven-
förslag till förändringar uppgiftskraven, formerna för uppgiftsin-av
samlingen kan underlätta för företagen driva sin verksamhet.attm.m. som

arbete skall bedrivasDetta målinriktat så konkreta förslag skall kunnaatt
redovisas den januari31 1995. Arbetet kommer därför främstsenast att
inriktas på de problem uppgiftskraven medför för de mindre före-som

befinnerdå de sig i de känsliga skedena i sin utveckling, såsomtagen
nyetablering, expansion, omlokalisering Likaså skall insatserna riktasm.m.

på sådana branscher har särprägel vilken medför uppgifts-attsom en
kraven på dem omfattande. Statskontorets uppdragär främst inriktat påär
sådana sektorer inte berörs pågående arbete inom kommittéer ochsom av
särskilda utredningar. Granskningen företagens uppgiftslämnande tillav

kommunerna och landstingen bör således ske inomstaten, arbetandeäven
kommittéer och utredni-ngar. Härigenom kan den kompetens och det
faktaunderlag finns olika sakområden inom det offentligasom

möjlighetutredningsväsendet utnyttjas. Pâ detta skapassätt snabbtatt
kunna få resultat i form konkreta förslag åtgärder inom brettettav om
område.

Uppdraget

Kommittéer och särskilda utredare, har utredningsuppgifter inomsom
områden där uppgiftslämnandet från företagen berörs, i särskiltges
uppdrag i sitt fortsatta arbete belysa möjligheternaatt begränsa ochatt
förenkla företagens uppgiftslämnande. Därvid skall behovet uppgiftsin-av
hämtandet och de problemprövas uppgiftslämnarna åsamkassom
analyseras. Mot bakgrund härav skall förslag de begränsningarges om
eller förenklingar kan motiverade. Främst skall arbetet riktassom vara

den belastning de mindre företagen för till följdutsättssom av
uppgiftslämnandet.
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särskilt beaktasskallprövningenVid

uppgifter medinsamlingenaktuellasamordna denmöjligheterna att av
ändamål,för andrauppgiftsinsamlingar

förfarandenförenkladeellerundantagmöjligheterna att genom
företagen,medelstorasmå ochuppgiftslämnandet för debegränsa

för myndigheternaforeskriftsrätteventuellutformningen omenavCl
uppgiftsskyldighet.

redovisa hurutredarna börsärskildaoch de ävenKommittéerna upp-
företagenssakområdet påverkasmålen inomfyllelsen de uppsatta omav

uppgifts-företagenssmå och medelstorasärskilt deuppgiftsskyldighet,
påtagligt begränsas.skulleskyldighet,

vilka kommitté-meddelasärskilda beslutRegeringen kommer attgenom
direktiv.dessaomfattas avsomer

Näringsdepartementet



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen MedborgarnasEU frihet ochsäkerhet-
Frågor unionenstredjepelareinför regerings-IT-kommissionens omarbetsprogram1995-96.[68]
konferensen1996. [102]Depanementskontoretstatsrâdsarbeteutanför- Omvärld säkerhet.försvar.regeringskansliet.[138]
Frågor EU:s andrapelareinför regerings-om

Justitiedepartementet konferensen1996. [lll]
Jämställdhet mál i utvecklingssamarbetet. 16]ettPensionsrättigheteroch bodelning.[8] Subsidiaritetsprincipeni EU. [123]Nya konsumentregler.[11]
Framtidacentral Europainformation.[127]verksamhetsförnyelselT och inom rättsväsendet. Sverigei EU makt. öppenhet,kontroll.Förslagtill samverkansformer. -[32]nya Sammanfattning seminariumi september1995.av ettErsättningför ideell skadavid personskada.[33] [130]SambandetRedovisning Beskattning.[43]- Enklareoch effektivare. Om EU:s komplexitetAktiebolagetsorganisation.[44]
och maktbalanser.[131]Tvángsmedelenligt 27 och28 kap. RB
Utvidgningoch samspel.EU:s östintegrationpolislagen. ur[47]samt historisktoch ekonomisktperspektiv.FörhållandetGodtrosförvärv stöldgods [52]av smástat stormakt svensktidentitetsbyte.[132]:Näringslivetstvistlösning.[65] -

Polisensanvändning övervakningskamerorvidav Försvarsdepartementetförundersökning.[66]
Muskövarvetsframtid. [6]Vårdnad.boendeochumgänge.[79]
Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]Ny rättshjälpslag avochandrabestämmelserom Ett säkraresamhälle.[19]rättsligtbistånd.[81]
Utan Sverige.[20]Ett stannarreformeratstraffsystem.Del l-III. [91]
StadenpåÄndringar [21]vatteni utanhyresförhandlingslagen. vatten.
Radioaktivaämnenslår jordbruk i Skåne.[22]Hyresgästinñytande utvid ombyggnad [119]m.m. Brist på elektronikkomponenter.[23]Ett reformerathovrättsförfarande.[124]
GasmolnlamslárUppsala.[24]Rättsväsendetsresultat såkandetredovisas.- Civilt bruk försvaretsförslagEtt till avmodell för resursersamladen -erfarenheter,regelverken. helikoptrar. [29]resultatredovisning.[136]
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Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-om-roller och arbetsfältinom socialtjänsten.[58]
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utbildning. [120]TV ochverksamhetsfonn [99]SMl-llzs
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LabourMarketföreningar. [63] SwedishSomereflectionson
[67]Naturgrusskatt, [39]Policy.m.m.

svensk[69] forskaresBetaltjänster. Någrautländska syn
[74] [39]Lägenhetsdata. arbetsmarknadspolitik.
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[89]i Eüájänst. [46]Svenskar iasylprocessen.

åtaganden.[93]statligaOmprövningav
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Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]
Svenskflyktingpolitik i globaltperspektiv.[75]
Arbete till invandrare.[76]
EG:sarbetstidsdirektivochdesskonsekvenserför
detsvenskaregelsystemet.[92]
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Kulturdepartementet
Konst i offentlig miljö. [18]
Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
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Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.[85]
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Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[l]

ElmarknadNy Bilagedel.[14]+
Elförsörjning i ofred. [51]
DensvenskaRymdverksamheten.[78]
1990-taletsbostadsmarknad

första utvärdering.[98]en- ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.
[105]
Ny ellag. [108]
Omställning energisystemet.[139]av
Omställning energisystemet.av
Underlagsbilagor,del 1-4. [140]

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]
Utjämning intäkterochkostnaderinomav
Svenskakyrkan Tabeller. [144]+
Fria val Om kön, maktochfritid. [145]

Miljödepartementet
Alkylat och Miljöklassning bensin.[30]av
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Kunskapsläget kärnavfallsomrâdet1995. [50]
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Hållbar utveckling i landetsfjâllomráden.[100]
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