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Utkom från trycket den 10 jan. 1957

Nr 623
Taxeringsförordning;
gwtn Stockholms slott den 23 november 1956.
llll'

Kungl. Maj;t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.
FÖRSTA AVDELNINGEN
Inledande stadganden

bl! •

¬

1 §.
.'^axering enligt kommunalskattelagen samt enligt förordningarna om
tlig inkomstskatt och om statlig förmögenhetsskatt sker i den ordning
dan stadgas. Därvid skall iakttagas, att taxeringarna, bliva överensstäm
de med skatteförfattningarna samt i möjligaste måtto likformiga och
sa.
2 §.
4 mom. I denna förordning förstås med
inkomsttaxering: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig
mstskatt;
förmögenhetstaxering: taxering till statlig förmögenhetsskatt;
Ilmän fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt 12 §
om. kommunalskattelagen skall verkställas vart femte år; samt
ärskild fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som skall verk
as .de år, då allmän fastighetstaxering icke äger rum.
omsttaxering och förmögenhetstaxering samt särskild fastighetstaxeinnefattas under benämningen årlig taxering.
,mom. Beteckningarna taxeringsår, beskattningsår och hemortskommun
va i denna förordning samma innebörd som i kommunalskattelagen,
uruvida någon är att anse såsom bosatt här i riket, skall avgöras efter
i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen stadgade grunderna,
ad i denna förordning stadgas om person, som varit här i riket bosatt,
äga tillämpning jämväl å person, som i Sverige stadigvarande vistats
att vara härstädes bosatt.
3 §.
är ej annat angives eller av sammanhanget framgår, förstås i denna
rdning med län jämväl Stockholms stad, med länsstyrelse jämväl över. ållarämbetet samt med landskamrerare jämväl skattedirektören hos
ståtbållarämbetet. Med vederbörande länsstyrelse avses, såvitt angår
mellankommunala prövningsnämnden, överståthållarämbetet.
r •.

' Prop, 1956: 150; BevU 56; Rskr 368.
—567024. Svensk författningssamling 1956, Nr 623
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Med taxeringsintendenten i länet förstås i denna förordning i Stockholm
förste taxeringsintendenten, i län taxeringsintendenten samt, såvitt angår '
mellankommunala prövningsnämnden, allmänna ombudet hos denna
nämnd. Under benämningen taxeringsintendent inbegripas jämväl biträdande taxeringsintendent samt den, åt vilken uppdragits att i sin tjänst
utföra på taxeringsintendent ankommande göromål.
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ANDRA AVDELNINGEN
Taxering för inkomst och förmögenhet
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I. Om taxeiingsorganisationen
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jiliS

I län skola finnas lokala taxeringsdistrikt och särskilda taxeringsdis trikt
Lokalt taxeringsdistrikt skall utgöras av kommun eller del av kommun.
.
När särskilda skäl därtill är o, må dock två eller flera kommuner sammanföras till ett lokalt taxeringsdistrikt.
För varje lokalt taxeringsdistrikt skall finnas en lokal taxeringsnämnd,
som har att verkställa taxering inom distriktet, i den mån detta icke ankommer på annan taxeringsnämnd enligt vad nedan i denna paragraf sägs.
I fögderi, så ock i stad med egen uppbördsförvaltning skall finnas särskilt taxeringsdistrikt, inom vilket särskild taxeringsnämnd verkställer ‘
taxering av fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser, vilkas inkomstförhållanden med hänsyn till förvärvskällans art eller eljest äro av mera i \
invecklad beskaffenhet. I fögderi och stad som nu sagts må ock inrättas
flera sådana särskilda taxeringsdistrikt.
^
I län skall finnas ett eller flera särskilda taxeringsdistrikt, där särskild frd
taxeringsnämnd verkställer taxering av andra skattskyldiga än fysiska per- äjtc
soner, dödsbon och familjestiftelser.
i
En taxeringsnämnd i Stockholm förordnas årligen av överståthållarämbe- i
tet att, utöver nämnden eljest tillkommande göromål, såsom en för riket löiij
gemensam taxeringsnämnd (den gemensamma taxeringsnämnden) verk- äta
ställa dels taxering till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt
av skattskyldiga, som sakna hemortskommun i riket, ävensom av sådana i itail
17 § förordningen om statlig inkomstskatt och 17 § förordningen om statlig Gjitj
förmögenhetsskatt omförmälda skattskyldiga, som jämlikt 14 § 2 mom. ä
och 36 § folkbokföringsförordningen skola mantalsskrivas i Storkyrkoför- t
samlingen i Stockholm, dels ock taxering till kommunal inkomstskatt, som
skall ske för gemensamt kommunalt ändamål.
Taxering, som verkställes av den gemensamma taxeringsnämnden, anses; ,
äga rum å särskild ort och i särskilt taxeringsdistrikt.
5 §.
Länsstyrelsen skall indela länet i taxeringsdistrikt samt besluta om de ;
särskilda taxeringsnämndernas verksamhetsområden.
äj
Beslutet skall avse visst taxeringsår samt meddelas senast den 30' november året näst före taxeringsåret.
Innan länsstyrelsen ändrar i stad tillämpad distriktsindelning, skall yttrande infordras från kommunens styrelse ävensom, i stad med egen upp
bördsförvaltning, från den lokala skattemyndigheten. Vad nu sagts om
inhämtande av yttrande från kommunens styrelse skall dock icke gälla* (jV
beträffande Stockholm.
rtc

■• c,

_.

■

•

-

-.T».'/»-

*'

-

•

. Nr 623

1353

s

6 §.
"•% mom. Ordförande i taxeringsnämnd förordnas av länsstyrelsen i samd med indelningen i taxeringsdistrikt. Därvid utses tillika, om ej föriiande meddelats enligt 2 mom., en person att i egenskap av kronoomud vara ledamot i nämnden.
‘ övriga ledamöter väljas på sätt i 3 mom. stadgas under december månad
för nästföljande år.
2 mom. För särskild taxeringsnämnd, som enligt vad i 4 § fjärde stycket
stadgas skall verkställa taxering av fysiska personer, dödsbon och familje
stiftelser, skall länsstyrelsen förordna taxeringsassistent att biträda nämn
den.
Vad nu sagts skall dock icke gälla Stockholm.
3 mom. Val av ledamöter i taxeringsnämnd verkställes av fullmäktige i
vederbörande kommun. I fråga om särskild taxeringsnämnd, som avses i 4 §
emte stycket, skall dock valet förrättas av landstingskommunens förvalt
U ‘
ningsutskott, därest i taxeringsdistriktet ingår mer än en kommun.
. Antalet valda ledamöter i taxeringsnämnd skall utgöra minst tre och
3011
Ögst åtta. Är fråga om särskild taxeringsnämnd, som i 2 mom. sägs, skall
:!r3
inst en ledamot väljas för varje kommun, och må i följd härav flera än
åtta
ledamöter väljas, dock högst tolv. Antalet ledamöter skall bestämmas
:{I '/
V dem, på vilka valet ankommer, dock att, om ledamöterna skola väljas
ritiai!:
V skilda organ, länsstyrelsen skall bestämma antalet ledamöter i taxe
afffiji'
ringsnämnden
samt angiva huru många av dem som skola väljas av varje
ijihlb
'Tgan.
irb]
;
För envar av de valda ledamöterna skall utses en suppleant.
!3,iu'
•
Om utgången av val skall den som därvid fört ordet omedelbart underiljstinn
atta
länsstyrelsen, taxeringsnämndens ordförande och de valda.
Il B til'
4
mom.
Besvär över val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd
¬
anföras hos länsstyrelsen inom tre veckor efter valets förrättande; och
kall
i övrigt om vals överklagande i tillämpliga delar gälla vad i kommunalliiiljä.
, ägén är stadgat angående besvär över beslut av kommunens fullmäktige,
er länsstyrelsen efter besvär anledning förordna om nytt val på grund
av, att vid valet icke i enlighet med vad därom är stadgat i 13 § 1 mom.
nedom om olika grupper av skattskyldiga blivit vederbörligen företrädd,
■jiijido!
länsstyrelsen att meddela föreskrift, huru många ledamöter för varje
[• ■
pp som skola väljas, överklagas det därefter företagna valet och hefiniWiJ
es detsamma icke böra fastställas, äger länsstyrelsen utse ledamöter i
Im^o
ämnden.
Stil!!
vöver länsstyrelsens beslut må klagan icke föras.
51 .
7 §.
jiogtitfi
; I taxeringsnämnd, som icke åtnjuter biträde av taxeringsassistent, skall
rdföranden, utöver vad i denna förordning eljest angives, huvudsakligen
va till uppgift att
. 1) tillhandahålla allmänheten blanketter till deklarationer med mera
^ likt,
lt#''
; 2) lämna deklarations- eller uppgiftsskyldig de upplysningar som finnas
orderliga för deklarations- eller uppgiftsskyldighetens fullgörande,
idea 3
^ 3) då deklarationsskyldig begagnar honom i 23 § medgiven rätt att munt' en avgiva upplysningar till ledning för egen taxering, å blankett införa
lysningarna och därå taga uppgiftslämnarens underskrift,
) mottaga och granska deklarationer, uppgifter och andra handlingar,
HD
^ att länsstyrelsen må medgiva, att deklarationer av enkel beskaffenhet
ordförandens bestämmande granskas allenast av kronoombudet.
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5) i erforderlig omfattning vidtaga åtgärder för att införskaffa felande
I
deklarationer, uppgifter och andra handlingar,
6) i övrigt med den befogenhet, som i sådant avseende tillkommer honom, utöva kontroll till ledning för en noggrann och tillförlitlig taxering, „
7) leda taxeringsnämndens arbete och vid sammanträdena föra ordet,
8) vara föredragande i taxeringsnämnden,
9) ombesörja erforderliga göromål av expeditionell art, i den mån dessa ^
icke ankomma på annan,
10) lämna annan taxeringsmyndighet ävensom lokal skattemyndighet er Itl'
forderliga underrättelser och uppgifter, samt
11) avgiva yttranden i besvärsmål.
0t
8 §.

>

¬

samt

i;

(

»jiujf

I taxeringsnämnd, som åtnjuter biträde av taxeringsassistent, skall ordföranden, utöver vad i denna förordning eljest angives, huvudsakligen ha
till uppgift att utföra de åligganden som upptagas i 7 § vid 5), 7) och 11).
Därutöver åligger det ordföranden att granska deklarationer och andra
handlingar i den utsträckning som erfordras fÖr en noggrann och tillförlitlig taxering. Ordföranden må, i den omfattning han finner påkallat, vaia
föredragande i nämnden.
9 §. _
Kronoombudet har till åliggande särskilt
1) att, oavsett den ordföranden tillkommande granskningsskyldigheten,
granska alla inkommande självdeklarationer, uppgifter och andra handlingar, dock att länsstyrelsen må medgiva, att deklarationer av enkel beskaffenhet efter ordförandens bestämmande granskas allenast av denne,
samt
2) att, i den mån sådant må vara erforderligt och av ordföranden påkallas, biträda honom under taxeringsarbetet.
10 §.
I taxeringsnämnd, som åtnjuter biträde av taxeringsasisstent, skall taxeringsassistenten utföra de åligganden som angivas i 7 § vid 1)—3) samt
9) och 10).
'
Därjämte åligger de,t taxeringsassistenten huvudsaldigen att
1) granska deklarationer, uppgifter och andra handlingar,
2) -biträda ordföranden vid införskaffande av felande deklarationer, upp-^
gifter och andra, handlingar,
3) i övrigt med den befogenhet, som i sådant avseende tillkommer honom, utöva kontroll till ledning för en noggrann och tillförlitlig taxering,
4) vara föredragande i taxeringsnämnden, i den mån icke ordföranden
finner sig böra utföra föredragningen,
5) upprätta förslag till de taxeringar som skola beslutas av nämnden,
,

'jac;
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6) i övrigt lämna ordföranden det biträde som av honom påkallas,
Taxeringsassistenten skall därjämte iakttaga vad länsstyrelsen eller taxeringsintendenten i länet föreskrivit i avseende å taxeringsarbetets ordnande
och ändamålsenliga bedrivande.
Taxeringsassistenten skall, i den mån han därtill erhåller uppdrag, utföra
täxeringsrevision.
o
•
11 §.
1 mom. Varje län utgör ett prövningsdistrikt.
För varje prövningsdistrikt skall finnas en prövningsnämnd.
Efter framställning av länsstyrelsen må Kungl. Maj :t medgiva,'att pröyninesrtätnnd sammanträder å två avdelningar. Då fråga är om bes:
beslut aV
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Iicipiell innebörd, så ock eljest, då särskilda skäl därtill föranleda, må
nden i dess helhet företaga mål eller ärende till avgörande.
^ mom. För hela riket skall finnas en gemensam prövningsnämnd (den
ellanJwmmunala prövningsnämnden).
,j,5 mom, Prövningsnämnd prövar besvär över beslut av taxeringsnämnd
sanlt fullgör i övrigt de åligganden som enligt denna förordning eller annan
örfattning ankomma på nämnden.
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12 §.
1 mom. I länen är landskamreraren prövningsnämndens ordförande.
Prövningsnämnd i län skall bestå av ytterligare minst fyra och högst åtta
edamöter eller, om nämnden skall sammanträda å avdelningar, fyra leda.möter å varje avdelning. För nämnda ledamöter skola finnas lika många
uppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter utses av Kungl. Maj :t för en
'd av fyra år.
J För den mellankommunala prövningsnämnden förordnar Kungl. Maj :t
r en tid av fyra år ordförande, vice ordförande samt ytterligare sex leda" Öter jämte sju Suppleanter. För samma tid förordnar Kungl. Maj:t allänt ombud hos nämnden.
I länen skola ledamöter och suppleanter utses bland personer, söm enligt
ad i 13 § sägs äro valbara till ledamöter i taxeringsnämnd inom prövningsdistriktet.
Av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnd må icke fler än två
tidigt vara ledamöter eller suppleanter i taxeringsnämnd.
,l 2 mom. Hos prövningsnämnd i län skall finnas kansli inom länsstyrelsen,
ansliet står under landskamrerarens ledning.
:/Hos den mellankommunala prövningsnämnden skall finnas kansli, som
står under ledning av allmänna ombudet.
13 §.
ut mom. Till ledamöter och suppleanter i nämnderna böra utses redliga
pch allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig insikt och
rfarenhet.
ij Av kommun må till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd väljas alle
st den, som är inom kommunen mantalsskriven. Av landstingskommuens förvaltningsutskott må till ledamot eller suppleant i särskild laxeringsäinnd väljas allenast den, som är mantalsskriven i kommun, belägen inom
ndens verksamhetsområde och tillika inom landstingskommunen.
tVid val av ledamöter och suppleanter i lokal taxeringsnämnd, så ock vid
örprdnande av ledamöter i- prövningsnämnd skall tillses, att om möjligt
ersoner tillhörande olika inom distriktet förekommande grupper av skattyldiga komma att,tillhöra nämnden ävensom att såvitt möjligt kännedom
distriktets olika delar kommer att förefinnas inom densamma.
' iTill ledamöter och suppleanter i särskild taxeringsnämnd skola utses perner, som besitta särskild insikt och erfarenhet i de taxeringsfrågor, som
omma på dylik nämnds handläggning. Därjämte bör tillses, att inom
nden kännedom såvitt möjligt kommer att förefinnas om olika delar
hämndens verksamhetsområde.
2 mom. Den som uppnått sextio års ålder må avsäga sig uppdrag att vara
damot eller suppleant. Eljest må ej någon avsäga sig sådant uppdrag med
ndrehan uppgiver hinder, vilket godkännes av den som utsett honom.
' 3 mom. Till ledamot eller suppleant kan endast svensk medborgare utses,
dant uppdrag må ej utövas av den, som är omyndig eller i konkurs
stånd.
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h- mom. Kommer ledamot eller suppleant efter det han utsetts i den ställning, att han ej längre är behörig ätt utöva uppdraget, skall han omedel- 0i
bart frånträda detsamma.
14 §.
jiirifl
1 mom. Av Kungl. Maj :t eller länsstyrelse meddelat förordnande såsom
ordförande eller ledamot i prövningsnämnd eller taxeringsnämnd må åter
kallas när synnerliga skäl därtill äro.
Avgår ledamot eller suppleant i sådan nämnd, innan tjänstgöringstiden )3'
är till ända, skall efterträdare till honom för den återstående tiden utses i
den ordning, som gällt beträffande den avgångne.
2 mom. Uteblir vald ledamot i taxeringsnämnd från sammanträde och
finnes icke suppleant för tillfället att tillgå, äga nämndens vid sammanträdet närvarande ledamöter att, om det för taxeringsförrättningens fortgång
erfordras, inkalla annan till ledamot valbar person att deltaga i förrätt
ningen.
2!i
15 §.
.03 fe
Vid behandling av taxeringsfråga, som kräver särskild sakkunskap, må
taxeringsnämnd och prövningsnämnd anlita biträde av sakkunnig.
Då fråga är om biträde åt taxeringsnämnd, tillkallas sakkunnig av ord B
föranden efter samråd med taxeringsintendenten i länet.
slå
16 §.
ai
äfiii
1 mom. Det åligger lokal skattemyndighet att
1) ombesörja sortering av inkomna deklarationer och andra uppgifter 'é
mt därvid efter anvisningar av taxeringsintendenten i länet utvälja de [511/
5
samt
deklarationer som skola behandlas av särskild taxeringsnämnd,
liitä
2) verkställa längdföring för taxeringsnämnd, i den mån detta icke ombesörjes av länsstyrelsen,
tni;
3) vaka över att taxeringsassistent fullgör sina åligganden ävensom till- feii>
handahålla honom erforderlig biträdespersonal, samt
;fet
4) i den omfattning Kungl. Maj:t eller länsstyrelsen föreskriver, i övrigt
medverka vid taxeringsarbetet.
cib
2 mom. Kommun må ställa en eller flera kommunens tjänstemän, som ifiiu
av länsstyrelsen godkännas, till förfogande för taxeringsarhete inom kom
munen för annat ändamål än som i 1 mom. avses. Godkännandet må när EjITk
som helst återkallas.
Sådan tjänsteman har att, i enlighet med de närmare föreskrifter läns-.
styrelsen och ordföranden i vederljörande taxeringsnämnd finner skäl med
dela, granska deklarationer och uppgifter, hos nämndens ordförande göra
de erinringar, vartill granskningen må giva anledning, samt i övrigt lämna
ordföranden biträde vid fullgörandet av dennes åligganden.
3 mom. I taxeringsnämnd, som icke åtnjuter biträde av taxeringsassistent,
äger ordföranden anlita skrivbiträde, som av honom tillkallas.
;
4 mom. Beträffande Stockholm skall i de hänseenden varom i denna paragraf stadgas gälla vad Kungl. Maj:t därom förordnar.
17 §.
'
Taxeringsintendenten i länet skall, med iakttagande av bestämmelserna i
denna förordning, bevaka det allmännas rätt i taxeringsfrågor samt verka
tör att taxeringarna bliva likformiga och rättvisa. Han skall därvid i erforderlig omfattning granska verkställda taxeringar samt särskilt uppmärksamma ojämnheter mellan taxeringar i olika taxeringsdistrikt.
Taxeringsintendenten äger anlita sakkunnig för utredning av taxeringsfråga, som kräver särskild sakkunskap.
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är så finnes erforderligt, äger taxeringsintendenten kalla ordförande
r annan ledamot av taxeringsnämnd i prövningsdistriktet för att av dené erhålla upplysningar.
Den som i annan befattning handlagt visst taxeringsärende må icke såSöm taxeringsintendent taga befattning med samma ärende,
18 §.
‘ Kungl. Maj:t förordnar en för hela riket gemensam nämnd (riksskatte
nämnden) med uppgift att genom rådgivande och vägledande verksamhet
rämja en riktig och enhetlig tillämpning av denna förordning ävensom av
de skatteförfattningar, enligt vilka taxering verkställes på sätt i denna för
ordning sägs.
Nämnden äger, i enlighet med vad därom särskilt är stadgat, på begäran
' eddela förhandsbesked i taxeringsfrågor.
19 §.
Riksskattenämnden består av ordförande och ytterligare sex ledamöter,
vilka utses för en tid av fyra år. En av ledamöterna skall förordnas till vice
rdförande att vid förfall för ordföranden tjänstgöra i sådan egenskap.
Ordföranden skall vara lagfaren. Vice ordföranden och ytterligare två av
hämndens ledamöter skola vara lagfarna eller hava avlagt examen vid han
delshögskola. De nu nämnda ledamöterna skola tillika vara erfarna i domarVärv eller i administrativ verksamhet, övriga ledamöter skola utses så att
kännedom om förhållandena inom olika områden av förvärvslivet kommer
tt förefinnas hos nämnden.
! För envar ledamot, som skall vara lagfaren eller hava avlagt examen vid
handelshögskola, skall utses en suppleant samt för övriga ledamöter sam■raanlagt sex suppleanter. Vad ovan stadgats angående ledamöterna skall äga
motsvarande tillämpning beträffande suppleanterna.
Förordnande såsom ledamot eller suppleant kan när som helst återkallas,
vgår ledamot eller suppleant, skall annan förordnas för återstående delen
V den tid, för vilken den avgångne var utsedd.
Ledamöter och suppleanter skola vara svenska medborgare. Ej må uppraget utövas av den, som är omyndig eller i konkurstillstånd.
Kungl. Maj :t äger meddela föreskrifter angående när nämnden är att anse
öm beslutför samt angående inkallandet av suppleanter så ock de förekrifter i övrigt som finnas erforderliga för nämndens verksamhet.
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II. Om skyldighet att föra anteckningar, m. m.
20 §.
Den som enligt denna förordning är skyldig att avgiva deklaration eller
nnan uppgift till ledning för egen taxering eller ock uppgift till ledning för
hnans taxering är jämväl skyldig att i skälig omfattning genom räkenper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag fin
es för deklarations- eller uppgiftsskyldighetens fullgörande och för konoll därav.
•'Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper är stadgat i hokföringsen och förordningen om skyldighet för vissa idkare av jordbruk eller
bgsbruk att föra räkenskaper såsom underlag för taxering.
i
21 §.
^ Har deklaration ej avgivits eller kan, på grund av brister i deklaration
Iler bristfälligt underlag för sådan, skattskyldigs inkomst av viss förvärvs\
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källa icke tillförlitligen berälmas, skall inkomsten uppskattas efter vad med
hänsyn till föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art och om
fattning finnes skäligt.
1-B Ä *>■
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m. Om skyldighet att avlämna självdeklaration

1

¬

22 §.
1 mom. Nedannämnda skattskyldiga äro, där ej annat följer av stadgandet i 3 mom., skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering avlämna deklaration (självdeklaration), nämligen:
1) aktiebolag och ekonomisk förening ävensom sådan stiftelse, fond eller
inrättning som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs,
vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen,
2) annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 Icronor,
3) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor
under beskattningsåret uppgått, om han varit, bosatt här i riket under hela
beskattningsåret, till sammanlagt minst 1 200 kronor och eljest till samman
lagt minst 100 kronor,
4) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den art, som angives
i 3 § 1 mom. förordningen om statlig förmögenhetsskatt, vid beskattnings
årets utgång haft ett värde överstigande 50 000 kronor eller, såvitt angår
sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom. b) nämnda förordning, 5 000
kronor, samt
5) fysisk eller juridisk person, för vilken garantibelopp för fastighet skall
upptagas såsom skattepliktig inkomst.
Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet
enligt punkterna 2)—4) skall hänsyn icke tagas till sådan inkomst eller
förmögenhet, för vilken den fysiska eller juridiska personen icke är skattskyldig enligt kommunalskattelagen, förordningen om statlig inkomätskatt
eller förordningen om statlig förmögenhetsskatt.
'
Hava makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och
levt tillsammans under större delen därav, var för sig haft inkomst eller
förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med
hänsyn till makarnas och boets sammanlagda inkomst och förmögenhet,
Skall skattskyldig enligt förordningen om statlig förmögenhetsskatt taxe
ras för förmögenhet, som tillhör barn eller annan', skall hänsyn därtill tagas
vid deklarationsskyldighetens bedömande,
Vid tillämpning av vad i första stycket yid 3) är stadgat, skall svensk
medborgare, som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos
utländsk makt eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utomlands,
anses hava varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons
hustru samt barn under 18 år, därest de varit svenska medborgare och
bott hos honom. Person, som under beskattningsåj-et tillhört främmande
makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens
eller konsulatets betjäning och som icke varit svensk medborgare, så ock
sådan persons bustru, barn under 18 år och enskilda tjänare, därest de
bott hos honom och icke varit svenska medborgare, anses däremot vid tilllämpningen av vad i första stycket vid 3) är stadgat icke hava varit här i
riket bosatta.
^
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sfråga om deklarationsskyldighet för oskift dödsbo efter skattskyldig,
åvlidit under beskattningsåret, skall tillämpas vad som skolat gälla för
en avlidne.
>^2 mom. Efter anmaning är jämväl den, som icke på ^und av bestämmelerha i 1 mom. har deklarationsskyldighet, skyldig avgiva självdeklaration.
■ 3 mom. Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av renskötsel
ller i sådan rörelse nedlagd förmögenhet, och skall förty vid tillämpning av
stämmelserna i 1 mom. första stycket vid 3) och 4) så anses, som om
dylik inkomst eller förmögenhet ej vore underkastad beskattning, önskar
äpp avgiva uppgift om inkomst eller förmögenhet, som nu sagts, må uppft härom lämnas i självdeklaration, vilken avlämnas i vanlig ordning, eller
ck särskild uppgift angående renskötsel avgivas på sätt i 32 § stadgas,

i’;'.,

23 §.

sa
iffetel
lÉjtiir

Självdeklaration skall avgivas på heder och samvete samt avfattas å
lankett enligt fastställt formulär. Dock må, där deklaration infordrats
äirilikt 22 § 2 mom., de erforderliga upplysningarna meddelas muntligen
■ för taxeringsnämndens ordförande eller dess taxeringsassistent, som har
Si Tcii'
införa desamma å deklarationsblankett och därå taga den deklarations
ÉlÉ
kyldiges underskrift.
*>• ^
24 §.
.1
mom.
Självdeklaration
är
dels
allmän självdeklaration, dels särskild
.ut®
fälMeklaration.
i\ ■'
( 2 mom. Deklarationsskyldig, som icke är fysisk person, oskift dödsbo
Ir,'®
ér familjestiftelse, skall avgiva allmän självdeklaration inom det län, där
' h är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt.
,dän
deklarationsskyldig skall därjämte avgiva särskild självdeklaration i
lidii®
årje
annat
län, inom vilket han är skattskyldig till kommunal inkomst¬
itätt. Här avsedd deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig till statlig
omstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, skall avgiva särskild självla ill!'j
klaration i varje län, inom vilket han är skattskyldig till kommunal inLfokltl'
omstskatt.
ilSi'
Särskild självdeklaration skall dock i fall av behov efter anmaning av'yas jämväl inom det län, där allmän självdeklaration avgives, ävensom i
rå exemplar.
mom. Deklarationsskyldig, som är fysisk person, oskift dödsbo eller
yleisaJ
iljestiftelse
och som är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller stat
dr'
förmögenhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han var manIsskriven för året näst före taxeringsåret eller, utan att hava varit manssltriven, är skattskyldig till sådan skatt, allmän självdeklaration till ledvid taxering till nämnda skatter och till kommunal inkomstskatt i
ma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skattskyldig till
munal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning vid taxering
'.sådan skatt. Här avsedd deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig
rf'
statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, skall avgiva sär10
'Id självdeklaration i varje kommun, där han är skattskyldig till kommurfrf
"inkomstskatt.
löftf ,
'
25 §.
tii'
Ilmän självdeklaration skall upptaga:
) den skattskyldiges namn och postadress, hemortskommun, där sådan
es, och hemvist därstädes samt nummer å för honom utfärdad debet■0i^{
ef å preliminär skatt för året näst före taxeringsåret ävensom beträffanhtlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk person det land, där
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styrelsen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig, som allenast under;
någon del av beskattningsåret varit i riket bosatt, uppgift om den tid, han',
sålunda haft bostad härstädes,
0r‘
2) alla förvärvskällor, beträffande vilka skattskyldighet för beskattningsåret åligger den skattskyldige; och skall därvid i fråga om förvärvskälla, i
vilken skattepliktig fastighet ingått, särskilt angivas dels beskaffenheten av
den skattskyldiges innehav av f^astigheten, dels fastighetens taxeringsvärde pti*/
året näst före taxeringsåret eller, om sådant värde det året icke varit fastigheten åsatt, dess eljest antagliga värde vid taxeringsårets ingång, dels ock,
därest fastigheten icke ingått i förvärvskällan under hela beskattningsåret
eller fastigheten ingått däri endast till viss del, huru lång tid eller till vil- ön
ken del fastigheten sålunda ingått i förvärvskällan,
3) de intäkter och de avdrag, som äro att hänföra till varje förvärvskälla, (
4) de allmänna avdrag, som den skattskyldige yrkar få tillgodonjuta vid
taxeringen,
5) den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret, ändå att förmögenheten icke uppgår till skattepliktigt belopp, dock i
endast om och i den mån skattskyldighet för förmögenhet åligger honom, !Ö1
6) beloppet av den preliminära skatt, som genom skatteavdrag erlagts för
året näst före taxeringsåret, ävensom
7) garantibelopp, vilket skall upptagas såsom skattepliktig inkomst för
den skattskyldige i dennes hemortskommun.
Allmän självdeklaration skall därjämte innehålla de uppgifter, som för
särskilda fall föreskrivas i denna förordning.
clif
Har skattskyldig under beskattningsåret varit gift, skall han jämväl öi
uppgiva sådan boets eller andra makens inkomst och förmögenhet, över
vilken förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Åligger skattskyldigheten
andra maken, skall uppgiften lämnas å särskild blankett. Då skattskyldig
skall taxeras för barns eller annans förmögenhet, skall uppgift lämnas jäm- cvnfl
väl om sådan förmögenhet.
ä
Belopp, som upptagas i självdeklaration, skola utföras i hela krontal, så cnii
att överskjutande öretal bortfalla.
5
iif •

i

J

26 §.
Därest inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet redovisas enligt bokföringsmässiga grunder med räkenskapsavslutning medelst vinst- och för- qjj
lustkonto, skall självdeklaration utöver vad eljest är föreskrivet innehålla:
1) uppgift, såvitt angår rörelse, om storleken av omsättningen,
^jj
2) uppgifter huru värdesättningen å lager samt fordringar skett,
3) uppgift huru det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats till överensstäramelse med de för den skattemässiga inkomstberäkningen stadgade
grunderna,
_
4) uppgifter rörande i räkenskaperna gjorda avdrag för värdeminskning,
5) uppgifter rörande gjorda avdrag för avsättningar till pensions- eller '
andra personalstiftelser eller till fonder eller stiftelser av annat slag,
’ .jnla
6) uppgift om vad den skattskyldige i varor, penningar eller annat ut-jN?
tagit ur näringsverksamheten eller annorledes använt för bestridande aV *
levnadskostnader eller eljest för utgifter, som icke äro hänförliga till om
kostnader i verksamheten, så ock om andra förmåner som den skattskyldige åtnjutit av rörelsen eller jordbruksfastigheten,
7) uppgift om belopp, som vid inkomstberäkningen avdragits såsom rese-.^'inl
och representationskostnader, i den mån sådant belopp icke utgivits till
anställda och upptagits å kontrolluppgifter rörande dessas förmåner, dock
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i därest lämnandet är förenat med synnerliga svårigheter, uppgiften
Il lämnas först efter anmaning, samt
8) uppgift om verkställda nedskrivningar av värdet å rättigheter till leve
ris av omsättningstillgångar samt maskiner och andra inventarier.
ipRedovisas inkomst av rörelse enligt bokföringsmässiga grunder men utan
enskapsavslutning medelst vinst- och förlustkonto, skall beträffande
riehållet i självdeklaration i tillämpliga delar gälla vad ovan sägs.
Vad i denna paragraf stadgas skall av försäkringsanstalt, såvitt angår livrääkringsrörelse, iakttagas allenast i vad gäller uppgifter om huru värdettningen å lager samt fordringar skett; härutöver skall iakttagas vad i
§ sägs om skyldighet att lämna där avsedda uppgifter.
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27 §.
Inländsk försäkringsanstalt, som är skattskyldig för inkomst av föräkringsrörelse, skall i allmän självdeklaration jämväl meddela uppgift
e avseenden, som omförmälas i anvisningarna till 30 § kommunalskattegen. Motsvarande gäller beträffande utländsk försäkringsanstalt, som här
'ket drivit livförsäkringsrörelse, dock endast såvitt angår den till nämnda
relse hänförliga verksamheten.
, Med inländsk försäkringsanstalt förstås i denna förordning, förutom föräkringsbolag, jämväl sådan understödsförening, vilken enligt sina stadgar
ger meddela annan kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalundertöd å högst 500 kronor för medlem.
' Utländsk försäkringsanstalt, som här i riket drivit försäkringsrörelse,
11 i allmän självdeklaration lämna uppgift å premieinkomsten här i riket,
rdelad å dels livförsäkring, dels sjöförsäkring, dels trafikförsäkring, dels
uk-, olycksfalls- och brandförsäkring och dels annan försäkring, samt uppft å den eller de kommuner, där sysslomannen (generalagenten) haft kon, ävensom, då flera kontor funnits, uppgift å de vid varje kontor influtna
remieinkomsterna, fördelade på nämnda olika slag av försäkring. Beträfnde annan än till livförsäkring hänförlig verksamhet föreligger icke skyl■ghet för utländsk försäkringsanstalt att lämna uppgifter om intäkter och
vdrag i förvärvskällan.
28 §.
Särskild självdeklaration skall för den kommun, deklarationen avser,
efatta de uppgifter, som erfordras för taxeringen inom kommunen; och
1 om sådan deklaration i tillämpliga delar gälla vad om allmän själveklaration är stadgat.
29 §.
Är skattskyldigs inkomst enligt kommunalskattelagens bestämmelser om
kattningsort att hänföra till mer än en kommun, skall i allmän eller
skild självdeklaration lämnas de uppgifter, som erfordras för tillämpg av bestämmelserna i 56—59 §§ kommunalskattelagen.
Vad i första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall där
ttskyldigs inkomst jämlikt 60 § kommunalskattelagen skall fördelas
lika administrativa områden inom samma kommun.
30 §.
mom. Vid självdeklaration för deklarationsskyldig, som under beskattgsäret varit skyldig föra räkenskaper eller som, utan att sådan skyldighet
legat, under beskattningsåret fört räkenskaper i av honom bedriven
Ise, skall fogas bestyrkt avskrift av balansräkning för beskattningsåret
balansräkning för det närmast föregående räkenskapsåret samt av vinst-
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och förlusträkning för beskattningsåret, om sådan räkning ingått i bök
föringen. Har i bokföringen intagits särskilt balanskonto äler vinst- och .
förlustkonto och avviker sådant konto från räkning som nyss sagts, skall ..
vid deklarationen jämväl fogas bestyrkt avskrift av kontot.
y’
Vid självdeklaration, som ovan sägs, skola vidare fogas uppställtiingar
enligt fastställt formulär med uppgifter erforderliga för tillämpning av gäl-',
lande bestämmelser rörande avdrag för värdeminskning så ock utdrag av ! •,
räkenskaperna till styrkande av dessa uppgifter.
För ali^tiebolag, ekonomisk förening och ömsesidigt försälcringsbolag skäll
avlämnas bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av förvaltnings- och revisionsberättelser, som avgivits för beskattningsåret.
?,
För inländsk försäkringsanstalt skall avlämnas bestyrkt avskrift av protokoll eller annan handling, som utvisar, huru vinst- och förlusträkningen
samt balansräkningen för beskattningsåret slutgiltigt fastställts samt huru
vinsten för samma år disponerats. Vad sålunda stadgats skall dock icke
gälla beträffande försäkringsanstalt, som drivit enbart livförsäkringsrörelse.
2 mom. Idkare av jordbruk eller skogsbruk, vilken påyrkar att bliva taxerad för inkomst av jordbruksfastighet enligt bokföringsmässiga grunder, . .
skall senast tre månader före ingången av det första beskattningsår, fÖr vil-'
ket taxering skall ske enligt sådana grunder, göra anmälan härom till taxe- ¥
ringsintendenten i det län, där jordbruksfastigheten är belägen.
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31 §.
i mom. Envar bör, utöver vad deklarationsformuläret föranleder, meddela de upplysningar till ledning för egen taxering, som kunna vara av be ar
Ellöl
tydelse för åsättande av en riktig taxering.
2 mom. Efter anmaning är envar skyldig att i den omfattning, som i an- ®
maningen angivits, meddela de ytterligare upplysningar, som finnas erfor- ^
derliga för kontroll av egen deklarations riktighet eller eljest för egen taxering. Dylika upplysningar skola lärnnas skriftligen, där ej annat angivils ®
i anmaningen.
32 §. .
.
Särskild uppgift angående renskötsel, som avses i 22 § 3 mom., skall avr ^
fattas å blankett enligt fastställt formulär. Sådan uppgift bör senast den ri
31 januari avlämnas antingen i den ordning, som i 35 § sägs, eller ock ,till
ordningsmannen i den lappby, uppgiftslämnaren tillhör.
'
Det åligger ordningsman i lappby att granska till honom avlämnade upp- tjiHj
gifter samt å desamma anteckna ej mindre det antal egna renar och skotesrenar, som för den skattskyldige finnes upptaget i senast upprättade ren- £«
längd, än även de övriga upplysningar och erinringar, som han finner av cis:®]
omständigheterna påkallade. Uppgifterna skola därefter av ordningsmannen '
senast den 15 februari eller, om uppgift senare avlämnas, inom en vecka efter
avlämnandet översändas till den lokala skattemyndigheten.
sqIöj
K

33 §.

t-iinj'

Är stiftelse eller förening helt eller delvis frikallad från skattskyldighet,
1
skall i fall som nedan angivas särskild uppgift avlämnas rörande inr
komst och förmögenhet, som icke i självdeklaration uppgivits till beskattning.
Uppgiftsskyldighet, som i första stycket sägs, åligger
1) pensionsstiHelse,
Wtn
2) jämlikt lagen om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser;5!|
bildad stiftelse för arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp eller hjälp Add olycks-' f.,'
fall,
i
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) stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att under samverkan med
itär eller annan myndighet stärka rikets försvar,
■) stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till
familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och upp
trän av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller
ildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenc(k
plig forskning, ävensom
5) förening som, utan att den i sin verksamhet tillgodoser medlemmarnas
IQpliS
onomiska intressen, huvudsakligen verkar för ändamål av den art, som
ijHö
gives vid 3) eller 4),
I Uppgift avfattas å blankett enligt fastställt formulär och skall upptaga
sTsinUi;
omster och utgifter under räkenskapsår, som gått till ända närmast före
&n. 1 mars under taxeringsåret, samt tillgångar och skulder vid nämnda
its id
enskapsårs början och slut, ävensom upplysning om de omständigheter,
ka anses böra föranleda frikallelse från skattskyldighet.
iiii
Uppgift avlämnas varje år senast den 31 mars till länsstyrelsen i det län,
stiftelsens eller föreningens förvaltning huvudsakligen utövats, där icke
eringsintendenten i länet på därom gjord framställning medgivit bei!®-!
“else tills vidare från nämnda skyldighet.
teipi',li
Det åligger stiftelse eller förening, som i denna paragraf avses, att efter
ifeQ
aning meddela de ytterligare upplysningar, som kunna erfordras för
edömandet av stiftelsens eller föreningens skattskyldighet.
34 §.
Wal
' ■
''-‘O,
.
^4
mom.
Självdeklaration,
som
skall
avgivas
utan
anmaning,
skall, försåm\)i\
‘tt ej annat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast den
foKfiioT»! i7n/loT* -f <1 vQ-n-iT» rfcÄ-nöf
litMSj
februari under taxeringsåret.
‘i
Staten,
landstingskommun, kommun och annan dylik menighet må åtwafei
'uta anstånd med självdeklarations avlänmande till den 31 mars.
'ii! Ii! (3¬ iÖen som nästföregående år varit skyldig föra räkenskaper må tillgodoejiMl
‘ ta liknande anstånd, därest räkenskapsåret gått till ända senare än den
I oktober året näst före taxeringsåret.
Vad i nästföregående stycke är sagt skall hava motsvarande tillämpning
delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.
H mom. På ansökan av deklarationsskyldig, som visar att i följd av hans
ryärvskällors särskilda beskaffenhet eller verksamhetens mera betydande
l^.attning eller annan omständighet av säregen beskaffenhet hinder möter
, avlämna sj älvdeldaration inom föreskriven tid, må genom särskilt belisrcti
utsättas annan tid, inom vilken självdeklarationen skall vara avlämnad,
nsökan som i första stycket avses göres hos taxeringsintendenten i det
, där sökanden är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förgenhetsskatt. Föreligger ej sådan skattskyldighet fÖr sökanden, göres
ökningen hos taxeringsintendenten i det län, där självdeklarationen skall
ämnas.
ot taxeringsintendentens beslut må talan ej föras.
mom, I 30 § 1 mom. tredje och fjärde styckena omförmälda handlingai.
ar
la avlämnas samtidigt med och fogas vid den eller de självdeklarationer,
Oä!
den skattskyldige avgiver. Möter hinder därför, skola handlingarna
nas inom två veckor efter det desamma upprättats.
mom. Självdeklaration och annan uppgift eller upplysning till ledning
egen taxering, som skall avgivas på grund av anmaning, avlämnas inom
..tid, som i anmaningen förelägges; dock att skyldighet icke föreligger
!rso
ipå,grund av anmaning avlämna självdeklaration eller uppgift å tidigare
vän handlingen skolat avlämnas utan anmaning.
■ %
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35 §.

,

0l‘

Självdeklaration, som avgives utan anmaning, skall, jämte tillliörand
handlingar, avlämnas till länsstyrelsen eller till lokal skattemyndighet eller
landsfiskal i det län, där taxeringen skall äga rum, eller ock till ordförand
i vederbörande taxeringsnämnd.
Har på föranstaltande av eller i samråd med länsstyrelsen i kommun vid
tagits särskild anordning för mottagande av deklarationer, må deklaration
till ledning för taxering inom länet i enlighet därmed avlämnas.
36 §.
^
Deklarationsskyldig, från vilken självdeklaration icke inkommit inom
föreskriven tid, må anmanas att avgiva självdeklaration.
t
Är avlämnad självdeklaration icke så upprättad, som i denna förordning !
föreskrives, må den deklarationsskyldige anmanas att inkomma med felande
uppgift eller, där deklarationen är i väsentliga avseenden bristfällig, med
ny, på behörigt sätt upprättad deklaration.
Innan anmaning utfärdas, bör den deklarationsskyldige, om detta kan ske ?
utan olägenhet, på lämpligt sätt erinras om deklarationsskyldigheten.
!
. ’vi

IV. Om kontrolluppgifter och andra uppgifter för annans taxering

¬

r

37 §.
;
1 mom. Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan anmaning'
uppgifter (kontrolluppgifter) för nästföregående kalenderår avlämnas på
sätt framgår av följande uppställning;
Uppgiftsskyldig
Vemuppgiftenskallavse
Vad uppgiften skall avse
1. a) Statlig och kom
Den som hos den
Avlöning, arvode, annan er
uppgiftsskyldige inne sättning eller förmån, oavsettmunal myndighet,
b) aktiebolag, ekono haft anställning eller huruvida denna utgått kon-,
uppdrag eller utfört till tant eller såsom naturaförmån
misk förening, fond,
stiftelse och annan ju fälligt arbete eller som samt oavsett om densamma,;
ridisk person än döds av den uppgiftsskyldi utgör ersättning för kostna-;
ge åtnjutit pension, liv der, som mottagaren haft att
bo,
ränta eller periodiskt bestrida. Har mottagaren haft
c) fysisk person och
dödsbo, som bedrivit
utgående
ersättning, att erlägga vederlag för åtnju
rörelse eller jordbruk, ävensom den som åt ten naturaförmån, skall uppp
däri inbegripet skogs njutit förmån från per gift om förmånen och veder
bruk, i fråga om förmå sonalstiftelse eller an laget lämnas.
ner, som utgått från så nan stiftelse.
Undantag:
[^irsoii
dan förvärvskälla, samt
a) folkpension,
ill V
d) fysisk person och
b) ersättning och för
^iliJTdraj
dödsbo, som innehaft
i anledning av tillfälligt
annan fastighet, i fråga
bete, om det som mottagar
om förmåner, som ut
sammanlagt åtnjutit haft
ID
gått från sådan för
lägre värde än 100 kronor
cdirsl
värvskälla.
hela året,
c) ersättning och för
till någon i anledning av
fälligt arbete å annan fas
het än jordbruksfastighet,
vad som sammanlagt utgi
har lägre värde än 500 kro
>■(
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Vem uppgiften skall avse

ritJppgiftsskytdig

3

ih

a

E|

!.t’
I.

¬

•T

i

l/il
'i)fl

U'i

)

^
]

; Fysisk person som
t skyldig att verkskatteavdrag enuppbördsförorden.
Försäkringsanstalt
understödsförg.

!<S
il

I

Den å vilkens inkorasl skatteavdrag skolat verkställas.

Den som från anstal
ten eller föreningen
uppburit belopp, ej un
derstigande 200 kronor
för hela året, på grund
av försäkring av den
art att skatteplikt fÖr
beloppet föreligger.

('!

t

.'.1

'

■* •'

\

Fad uppgiften skall avse
för hela året och det icke ut
gör avdragsgill omkostnad i
förvärvskällan rörelse,
d) utbetalning till rörelseidkare, som enligt lag varit
bokföringsskyldig, av ersätt
ning för tillfälligt arbete, om
ersättningen utgör intäkt av
rörelse för mottagaren,
e) av statlig myndighet ut
given förmån, som icke utgör
skattepliktig intäkt för mot
tagaren,
f) förmåner i annat än pen
ningar, om det som mottaga
ren i sådant hänseende sam
manlagt från den uppgiftsskyldige åtnjutit, efter avdrag
för vederlag, uppenbarligen
haft ett värde icke översti
gande 400 kronor för helt år
räknat,
g) ersättning för resa i
tjänsten, motsvarande gjorda
utlägg som sammanlagt icke
överstiga 500 kronor, traktamentsersättning vid vistelse i
tjänsten utom tjänstgörings
orten med sammanlagt högst
500 kronor och representationsersättning, motsvarande
gjorda utlägg, sammanlagt
icke överstigande 500 kronor^
samt
h) förmån från stiftelse,,
om vad som utgivits uppen
barligen icke utgör skatteplik
tig intäkt för mottagaren.
Om uppgiftens innehåll
skall i tillämpliga delar gällai
vad ovan vid 1. sägs.

Utgivet belopp.

■ c

-j

i:''
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i
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Uppgifisskyldig
4. Den som utbetalt
royalty eller periodiskt
utgående avgift för rät
tighet av goodwills na
tur, såsom varumärke,
firmanamn o. dyl., eller
för utnyttjande av pa
tent, mönster o. dyl.
5. Den som bedrivit
verksamhet, vari ingått
inköp av jordbruks- el
ler trädgårdsprodukter
eller husdjur eller från
husdjur erhållna pro
dukter, allt i den mån
Kungl. Maj :t därom för
ordnat.
6. Den som bedrivit
verksamhet, vari ingått
förvärv av avverknings
rätt eller inköp av virke
eller andra skogseffekter, allt i den mån
Kungl. Maj :t därom för
ordnat.
7. Den som bedrivit
förmedlingsverksamhet
eller annan därmed
jämförlig verksamhet,
aUt i den mån Kungl.
Maj:t därom förordnat.

1956
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Vem uppgiften skall avs^
Den till vilken royaltyn eller avgiften utbe
talts.

Öar.'

Vad uppgiften skalbavse :
Det utbetalda beloppet.

fji/itfffa
■

f.

tskd
ed
,fi Skdl
fii'lesa
n-jflerflä

'héf
' Ii#
Den från vilken in
köp skett.

Utgivet vederlag i penning
ar, naturaprodukter eller an
nat.
Undantag: vederlag som
gottgjorts bokföringsskyldig
rörelseidkare.

'■■0. _

/(t

Den som ägt eller
brukat fastighet, från
vilken upplåtelse av av
verkningsrätt eller för
säljning av skogseffekter ägt rum.

Vederlag som utgivits eller \21ki f!
gottgjorts, ävensom vederlag,
om vars utgivande under se
nare år avtal träffats.

Den som genom verksamlieten erhållit an
ställning, uppdrag eller
tillfälligt arbete eller
ock försålt egendom.

Ersättning eller vederlag
som förmedlats eller varom
uppgift eljest finnes tillgäng-

’■ffl I'miti

'■iidtiityp

.,0^-

2 mom. Vid avlämnande av uppgifter, varom stadgas i 1 mom., skall iakttagas följande.
Avser sådan förmån, varom i 1 mom, första och andra punkterna för.
males, endast en del av året, skall upplysning meddelas om den tidrymd,
för vilken förmånen utgått.
I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och traktamentsersättning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersättning och dels/v,^;'"'
tralctamentsersättning jämte antalet dagar för vilka tralLtamenlsersättning.
utgått.
■'
;
_
■
,
Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller dianst
'JÖ
efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön och
ä'
vad som avdragits.
...
'
Har arbetsgivare uppburit den anställde tillkommande ersättning på grun
av försäkring i allmän sjukkassa, sjcall angivas jämväl beloppet av vad s
lunda uppburits.
_
_
; |:'5'lueri
I kontrolluppgift skall särskilt, för sig upptagas sådant skatteavdrag, so
skett för uttagande av preliminär A-skatt,
^
Särskild uppgiftshandling skall avlämnas för varje person, varom fråga , ''"dc
är. Därvid skall fullständigt angivas personens namn, hemvist och bostads , 511155
Cll,
i

•0
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ress. Där så kan ske, bör uppgift lämnas jämväl om hans födelseår ävenm om numret å utfärdad debetsedel å preliminär skatt för året näst före
xeringsåret.
Uppgift skall avfattas å blankett enligt fastställt formulär eller å annan
ör ändamålet lämpad blankett.
3 mom. Skall annan än statlig eller kommunal myndighet jämlikt 1 mom.
orsta punkten avlämna uppgifter till ett antal understigande tjugufem, skall
jd uppgifterna fogas ett särskilt sammandrag över dessa, upptagande
anm å den eller de personer, varom fråga är, ävensom beträffande envar
dem uppgift angående belopp, som utbetalts, och förmån, som i övrigt
jutits.
//. mom. Uppgifterna skola avlämnas senast den 31 januari under taxengsåret i den ordning, som gäller för avlämnande av självdeklaration,
pgifter, som avses i 1 mom. punkterna 5—7, skola dock avlämnas till
iisstyrelsen i det län, där uppgiftslämnaren är bosatt. I fall, som avses i
mom., skall därjämte iakttagas, att uppgifterna jämte därtill hörande samandrag städse skola avlämnas till myndighet, hos vilken arbetsgivarens
hnänna självdeklaration må avlämnas.
Uppgifterna skola vid avlämnandet vara ordnade kommunvis eller, om
kommun ingå flera församlingar, församlingsvis och skall medelst sär’Ida omslag eller annorledes vara tydligt utmärkt, vilken kommun eller
rsamling varje grupp av uppgifter avser.

V

f
. I

38 §.

1 mom. Vanligt handelsbolag, kommanditbolag och rederi för registremgspliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering utan
maning avlämna följande uppgifter angående bolaget eller rederiet, näm1 en
i
¬ a) för varje kommun, där delägare är skattskyldig till statlig inkomst(ll
att och statlig förmögenhetsskatt: uppgift, särskilt för varje sådan del3
äre, vilken uppgift skall avfattas enligt reglerna för allmän självdeklaran och tillika innehålla upplysning om den delägaren tillkommande anelen av bolagets eller rederiets inkomst och värdet av hans andel eller lott
bolaget eller rederiet; samt
b) för varje kommun, dit någon av bolaget eller rederiet innehavd förrvskälla är att hänföra: uppgift, avfattad enligt reglerna för särskild självklaration, med upplysning tillika om den andel av inkomsten, som å varje
lägare belöper.
•Äro bolagets eller rederiets samtliga delägare skattskyldiga till statlig inIs',
mstskatt och statlig förmögenhetsskatt i samma kommun, skall dock
gift, som i b) avses, icke lämnas för den kommunen,
innes inom kommun administrativt område, inom vilket menighet äger
-fii
"va beskattningsrätt, skola vid avlämnande av uppgifter som ovan sägs i
rekommande fall jämväl lämnas erforderliga uppgifter för tillämpning av
tämmelserna i 60 § kommunalskattelagen.
-Vid uppgift, som i denna paragraf sägs, skola fogas i 30 § 1 mom. första
andra styckena omförmälda handlingar.
■ mom. Uppgifter enligt 1 mom. skola vai-a avlämnade senast den 15 febri under taxeringsåret; dock må bolag eller rederi, som varit skyldigt att
!!'C‘
ra räkenskaper och vars räkenskapsår gått tillända senare än den 31 ok
er under året före taxeringsåret, åtnjuta anstånd med uppgifternas avM
nande till den 31 mars under taxeringsåret.
ppgifterna skola avlämnas i den ordning, som gäller för avlämnande av
ji'
Ivdeklaration.
7—567024. Svensk författningssamlin 1956, Nr 823
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39 §.
1 mom. I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter för näst- ,
töregående kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning; '

¬

!1

Uppgiffsskijldig
1. Den som enligt 37 §
1 mom. första punkten
är skyldig att utan an
maning avlämna kon
trolluppgift.

Fem uppgiften skall avse
Den som hos den
uppgiftsskyldige inne
haft anställning eller
uppdrag eller utfört
tillfälligt arbete.

Vad uppgiften skall avse
Åtnjutna förmåner, därest
icke uppgiftsskyldighet utan
anmaning föreligger, med
upplysning, då förmånerna
avse kortare tid än helt år,
om den tidrymd, för vilken
de åtnjutits.

2. Den som för ar
betslag eller liknande
grupp av personer i en
summa uppburit visst
avlöningsbelopp såsom
ackordsöverskott eller
dylikt för att fördelas
inom laget eller grup
pen.
3.
Bankaktiebolag,
sparbank eller annan
penninginrättning.

Medlem av arbetsla
get eller gruppen.

Till medlem utgivet belopp.

4. Annan än penninginrättning, därest ve
derbörande under näst
föregående år utbetalt
gäldränta eller haft
skuld, när fråga ej är
om lån mot obligatio
ner, förlagsbevis eller
andra för den allmänna
rörelsen avsedda för
skrivningar.
5. Fysisk eller juri
disk person, som haft
fordran.

I

(

jo

■cd □

Namngiven skattskyl
dig.

Varje borgenär.

Gottgjord ränta ävensom
beloppet av den skattskyldi- ntowg
ges innestående medel vid flailj-rtj
viss angiven tidpunkt.
Borgenärens namn och
hemvist, gäldräntans belopp
under föregående år och
skulden vid viss angiven tidpunkt.
53^0 k
issiihK,
Siä

a

Namngiven skattskyl
dig.

Ränteinkomst från den
skattskyldige ävensom belop- .
pet av den skattskyldiges ^
skuld vid viss angiven tid-

6. Försäkringsanstalt
eller
understödsför
ening.

Namngiven skattskyl
dig.

7. Den som bedrivit
jordbruk, skogsbruk el
ler rörelse.

Namngiven annan nä
ringsidkare.

Arten av uppgiven försäkring, beloppet av premie eller annan avgift, tid då sådan mottagits, samt värdet
och arten av åtnjutna förmåner, som icke enligt annan
föreskrift uppgivits.
Belopp för vilket den upp-,
giftsskyldige under viss an-;-^'P?
given tid köpt eller sålt va- ;

. Nr 623
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' Vppgiftsskyldig

Vem uppgiften skallavse
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Vad uppgiften skall avse
ror, därest beloppet i sälja
rens eller köparens hand är
skattei^liktig intäkt eller av
dragsgill utgift, med angivan
de där så begäres av varu
slag och myckenhet, verkställ
da likvider, så ock av belopp å
provision eller annat, som ut
gjort sådan intäkt eller utgift.
Undantag: belopp avseende
köp eller försäljning av va
ror över disk och liknande
fall, där uppgiftsskyldigheten
uppenbarligen icke kan full
göras.
Ersättning eller vederlag
som förmedlats eller varom
uppgift eljest finnes tillgäng
lig.

Namngiven skattskyl
8. Den som bedrivit
örmedlingsverksamhet dig.
Iler därmed jämförlig
erksamhet, om upp■ft icke skolat lämnas
n anmaning.
> 2 mom. Den som bedrivit jordbruk, skogsbruk eller rörelse är skyldig att,
ndå att mottagarna icke i anmaningen namngivas, avlämna följande uppfter:
a) uppgift om belopp, som han utbetalt till andra näringsidkai’e, i den
n beloppen äro av beskaffenhet att i mottagarens hand utgöra intäkt av
¬ Brdbruksfastighet eller av rörelse och uppgift därom icke skolat lämnas
å grund av annan föreslo-ift i denna förordning, med upplysning tillika om
ottagarens namn och adress, samt
b) uppgift om belopp, för vilka han under viss angiven tid sålt varor till
andra näringsidkare, i den mån beloppen äro av beskaffenhet att i köparens
and utgöra avdragsgill utgift, med upplysning tillika om köparens namn
ch adress.
Vad i detta moment stadgas om näringsidkares uppgiftsskyldighet skall ej
vse köp eller försäljning av varor över disk och liknande fall, där uppgiftsyldigheten uppenbarligen icke kan fullgöras.
3 mom. Bankaktiebolag, sparbank eller annan penninginrättning är skylatt efter anmaning lämna uppgift om namngiven persops insättningar
uttag under viss tid.
4- mom. Har någon enligt denna paragraf anmanats avlämna uppgift och
ser uppgiften förhållande, varom han har att iakttaga tystnad, eller anser
att särskilda omständigheter eljest kunna åberopas för att uppgiften
kommer till annans kännedom, må länsstyrelsen, på framställning av
n som anmanats, när synnerliga skäl föranleda därtill, befria honom från
yldighet att lämna uppgiften.
,Mot länsstyrelsens beslut må talan ej föras.
40 §.
'Bankaktiebolag, sparbank eller annan penninginrättning åligger, utöver
d eljest i denna förordning stadgas, att efter förordnande av Kungl. Maj:t,
n omfattning och ordning som angives vid förordnandets meddelande,
na uppgift om storleken av insättares ränteinkomst under viss angiven
i/ .

riU
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tid och beloppet av insättares innestående medel vid viss angiven tidpunkt
samt om insättares fullständiga namn och senast för inräUningen kända
bostadsadress ävensom, därest annan än räkningshavare äger förfoga över
räkningen, upp^ft om den sålunda berättigades fullständiga namn och senast för inrättningen kända bostadsadress.
r«

^-v** 4-

V

é

/*••

•

•* i. A.__ i___

—___ **1-.

^f\

41 §.
(frjfMJl
Aktiebolag är pliktigt att efter anmaning till ledning vid värdesättning av
aktier i bolaget avlämna uppgift enligt fastställt formulär rörande bolagets
tillgångar och skulder jämte andra omständigheter av betydelse för värdesättningen. Motsvarande skyldighet åligger ekonomisk förening.

\

f

¬

42 §•
1 mom. Har medlem av bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebolag under hela eller större delen av beskattningsåret helt eller till övervägande del till annan upplåtit honom i nämnda egenskap tillkommande
lägenhet, skall till ledning för medlemmens eller delägarens taxering varje
år av föreningen eller bolaget lämnas uppgift om beloppet av medlemmens
eller delägarens inbetalningar till föreningen eller bolaget och huru mycket
därav som utgör kapitaltillskott ävensom angående värdet av medlemmens
eller delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet,
Omförmälda uppgift skall utan anmaning avlämnas senast den 15 februari
under taxeringsåret i den ordning, som gäller för avlämnande av själv
deklaration.
Uppgiften skall avfattas å blanliett enligt fastställt formulär.
2 mom. Efter anmaning åligger det bostadsförening eller bostadsaktiebolag att även beträffande andra medlemmar eller delägare än som avses il
mom. i den omfattning, som i anmaningen angives, avlämna uppgift angående värdet av medlems eller delägares andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet.
3 mom. Det åligger bostadsförening eller bostadsaktiebolag att senast den
8 februari under taxeringsåret underrätta medlem eller delägare om värdet
av medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna
förmögenhet.
I fall som avses i 1 mora, åligger det bostadsföreningen eller bostadsaktiebolaget att senast den 8 februari under taxeringsåret tillställa medlemmen eller delägaren uppgift angående de i berörda moment omförmälda
förhållanden, i vad medlemmen eller delägaren angår,
43 §.
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1 mom. Envar, som utbekommit utdelning å svenska aktier, så ock envar,
som här i riket utbekommit
a) utdelning å andelar i svensk ekonomisk förening eller från utländsk
juridisk person eller
^
’
b) ränta, vilken erlagts mot avlämnande av kupong eller kvitto, å obligation, förlagsbevis eller annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning,
är skyldig att till ledning för egen taxering vid mottagandet av utdelningen eller räntan avgiva särskild uppgift härom. Lyftes beloppet för annans räkning, och överlämnas ej därvid en av denne avgiven vederbörlig '”slälljci
uppgift, skall uppgift i stället avgivas av den, som lyfter beloppet, och därvid uppgivas namn och hemvist å den, för vars räkning beloppet lyftes. Utbekommer någon utdelning eller ränta mot kupong, som han förvärvat utan
det värdepapper kupongen tillhör, skall jämväl uppgivas namn och hemvist
å den, från vilken kupongen förvärvats.
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Uppgift avfattas enligt fastställt formulär och avlämnas till den, som ut
talar utdelning eller ränta. Denne skall tillse att uppgift avlämnas, innan
talning sker.
V 2 mom. Med uppgifter, som avgivits enligt 1 mom. och röra utdelning å
venska aktier, skall förfaras på sätt stadgas i förordningen om kupongskatt,
övriga enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse utdelning, skola för
arje år senast den 31 januari nästföljande år av den som mottagit uppiftema avlämnas i enahanda ordning som gäller för avlämnande av konolluppgifter, varom i 37 § 1 mom. punkterna 1—4 förmäles. Har i något
11 utbetalning av utdelning skett utan att uppgiftsskyldighet vederbörlien fullgjorts, skall vid uppgifternas avlämnande lämnas upplysning härom.
Enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse ränta, skola avlämnas i den
ån Kungl. Maj :t så förordnar och i den ordning, som därvid av Kungl.
aj:t bestämmes. Hava avlämnade uppgifter icke inom fem år infordrats,
å de förstöras,
3 mom. Kungl. Maj ;t äger förordna, att även för andra fall än de, då
ppgiftsskyldighet för mottagare av utdelning eller ränta jämlikt 1 mom.
“religger, uppgift till ledning vid annans taxering för inkomst eller förögenhet skall avlämnas, av svenskt bolag eller svensk ekonomisk förening
örande utbetald utdelning samt av den, som här i riket utfärdat obliga'oner, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivingar, rörande utbetald ränta. Kungl. Maj :t bestämmer i sådant fall jämäl i vilken omfattning och i vilken ordning uppgift skall lämnas.
4 mom. Kungl. Maj :t må, där så kan ske utan att åsyftad kontroll efterättes eller då eljest särskilda omständigheter därtill föranleda, förordna
a jämkning av den i 1 mom. stadgade uppgiftsskyldigheten.
5 mom. Taxeringsintendent eller, efter hans förordnande, honom undertälld tjänsteman är berättigad att hos den, som mottagit uppgifter som
¬ 1 mom. sägs, för taxeringskontroll taga del av dessa uppgifter. Den hos
Iken uppgifterna förvaras är därvid skyldig att lämna det biträde, som
fordras för kontrollens genomförande.
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44 §.
Har här i riket bosatt person eller här verksamt företag gottgjort person
Iler företag i utlandet belopp eller förmån, som därest det gottgjorts person
Iler företag här i riket skulle hava föranlett skyldighet att avlämna konolluppgift, skall den som utgivit beloppet eller förmånen vara skyldig att
å sätt och i den omfattning Kungl. Maj:t föreskriver avlämna kontrollppgift till ledning vid beloppets eller förmånens beskattning utom riket.

.

Hava föreskrivna uppgifter till ledning vid annans taxering icke avlämts eller icke upprättats enligt föreskrifterna i denna förordning, må den
ppgiftspliktige anmanas att avlämna eller fullständiga uppgifterna.
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For taxering erforderlig, i denna förordning icke särskilt oniförmäld
ndling eller uppgift skall, då så begäres för taxeringskontroll, tillhanda, las av statligt eller kommunalt verk, allmän inrättning eller överföryndare.
Vad nu sagts gäller ej handling, som avses i 1—4 §§ samt 31 och 33 §§
gen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna
ndlingar och som ej må utlämnas till envar.
Ar handling, som avses i första stycket, eljest sådan att den enligt vad
arom är stadgat ej må utlämnas till envar, eller är uppgift, som där sägs.
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aV beskaffenhet att omfattas av tystnadsplikt, må handlingen eller upp- , H.
giften tillhandahållas allenast efter framställning av taxeringsintendent som.
avses i^ 3 § andra stycket första punkten. Finnes vid prövning av sådan
framställning att handlingens eller uppgiftens tillhandahållande skulle, för 'L
det allmänna eller med hänsyn till enskilds befogade intressen, lända till
synnerligt men, må framställningen lämnas utan bifall.
Efter ansökan av taxeringsintendent som i nästföregående stycke sägs må ^
Kungl. Maj:t förordna, att handling eller uppgift skall tillhandahållas honom utan hinder av vad som stadgas i andra och tredje styckena.
Befattningshavare vid riksskattenämnden äger, i den mån nämndens ordförande förordnar därom, i fråga om handlingar och uppgifter som avses i ^ .
denna paragraf samma befogenhet som tillkommer här ovan avsedd taxe- "
ringsintendent.
ic

j

¬

(

V. Gemensamma bestämmelser rörande deklai'ationer och andra uppgifter
47 §.
j itliEJli
Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i denna för- ta
ordning sägs, skall fullgöras
1) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt 18
kap. 1 § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode mannen
har under sin förvaltning,
2) för sådan person, för vilken god man förordnats enligt 18 kap. 3 eller
4 § föräldrabalken, av gode mannen beträffande vad han har under sin ,HSiHIä
förvaltning.
3) för avliden person och hans dödsbo av dödsbodelägare eller testaments- '
exekutor, som har att förvalta den dödes egendom, dock att där egendomen
avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att fullgöra deklara■'
tions- eller uppgiftsskyldigheten,
4) för dödsbo, som ej längre består, av den som vid tidpunkten för dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,
5) för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud, där ej beträffande staten, landsting, kommun eller annan dylik
menighet Kungl. Majrt annorlunda förordnar, samt
6) för annan än här ovan omförmäld juridisk person, som ej längre
består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.
iäl®

48 §.
Blanketter till sådana deklarationer och uppgifter, för vilka formulär
fastställas, skola kostnadsfritt tillhandahållas i den ordning Kungl. Maj:t f
föreskriver.
49 §.
I
För de fall, då i denna förordning stadgats skyldighet att efter anmaning
lämna uppgift eller upplysning till ledning vid taxering, föreligger sådan
skyldighet jämväl i fråga om förhållanden, som avse tid före beskattnings- ttumiåret och som hava betydelse för åsättande av taxering eller eftertaxering.
-T
i

50 §.
^4t, ■
1 mom. Granskning av självdeklarationer må verkställas endast av
lot
ämbets- eller tjänsteman, på vilken dylik granskning till följd av bestämmelserna i denna förordning ankommer,
_
ordföranden och kronoombudet i taxeringsnämnden,
'''
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-Öe ledamöter i taxeringsnämnden, som därtill utses av nämnden, samt
* ledamöterna i prövningsnämnden.
, Sakkunnig må granska självdeklaration, för vars behandling hans hi5 to
äde påkallas.
^ Ordningsman i lappby och lappfogde äga verkställa granskning av själveklaration, som lapp inom vederbörande lappby eller lappfogdedistrikt
tytiir;fj
;vgivit.
Vid taxeringsarbete anlitat biträde, så ock tjänsteman som avses i 16 §
ElI
mom. må taga del av deklaration i den omfattning, som är erforderlig
toh
ör arbetets utförande.
iii:]
-För innehållet i självdeklaration må icke inom taxeringsnämnd lämnas
jsto
idare redogörelse än som för taxeringen erfordras. Självdeklaration må
‘eke intagas i taxeringsnämnds eller prövniingsnämnds protokoll i vidare
.,inån än som oundgängligen erfordras.
^ Självdeklaration skall tillliandahållas de myndigheter, vilka i och för sin
, erksamhet böra erhålla del därav.
*■ Självdeklaration må, på sätt Kungl. Maj:t förordnar, för statistisk bear
betning utlämnas till den ämbetsmyndighet eller tjänsteman, åt vilken
ra i b
ungl. Maj:t uppdrager utförandet av sådan bearbetning.
Den som har att utföra talan för besvärsberättigad kommun i fråga om
iss skattskyldigs taxering äger taga del av självdeklaration, som skolat
igga till grund för taxeringen.
Då besvär anförts, skall självdeklaration, som har avseende å taxeringen
fråga, biläggas besvärshandlingarna, där ej vid delgivning med menighet
’lito sådant anses vara för målets utredning obehövligt. Handlingarna skola vid
örekommande delgivningar inneslutas i förseglat konvolut, vilket skall
é
OTses med påskrift om innehållet och i obrutet skick tillställas den förklaäiii
gsskyldige eller annan vederbörande.
¬ ‘ I övrigt må självdeklaration, där ej annat följer av stadgande i allmän
ag, icke vara för någon tillgänglig, utan att den, som avgivit deklarationen,
:dö& lämnat slcriftligt medgivande därtill.
2 mom. Självdeklarationer skola förvaras hos länsstyrelsen, där ej denna
ti [o-a
örordnar om förvaring hos lokal skattemyndighet. Sedan sex år förflutit
(ffiife
ter taxeringsårets utgång, skola deklarationerna förstöras, där ej Kungl.
^lö',
aj :t annorlunda föreskriver.
' 3 mom. Vad ovan i denna paragraf är sagt om självdeklaration gäller i
, lämpliga delar även beträffande andra uppgifter, vilka avlämnats till ledg vid taxering, ävensom av myndighet vid taxeringskontroll upprättade
andlingar; dock må uppgifter enligt 43 § 1 mom. vara tillgängliga även för
ém, från vilka utdelning eller ränta erhållits, samt av dem anlitade niedjälpare.
}ii4

VI. Gemensamma bestämmelser rörande anmaning och delgivning
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51 §.
iRätt att utfärda anmaning i fall som avses i 22 § 2 mom., 24 § 2 mom.,
■ § 2 mom., 33 och 36 §§, 39 § 1 mom. samt 45 § tillkommer taxeringsnd, taxeringsintendent samt prövningsnämnd. Samma rätt tillkommer
jänsteraan, åt vilken uppdiragits att verkställa taxeringsrevision, i den mån
å erfordras för uppdragets fullgörande, dock att tjänsteman som nu sagts
ke äger anmana någon att avlämna deklaration.
: Anmaning som avses i 39 § 2 mom. må endast utfärdas av taxeringsinten<?nten i det län, där den uppgiftsskyldige är bosatt.
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I de fall som avses i 39 § 3 mom., 41 § samt 42 § 2 mom. må anmaning
göras av taxeringsintendent.
52 §.
__
Anmaning skall innehålla föreläggande för den anmanade att avlämna
självdeklaration, annan uppgift eller upplysning till den, som utfärdat anmaningen, inom viss efter omständigheterna lämpad tid, minst fem dagar
efter delfåendet. Härutöver skall anmaningen innehålla uppgift om postadress för den, som utfärdat anmaningen.
53 §_
1 anmaning, som utfäa'das av taxeringsnämnd, taxeringsintendent eller
prövningsnämnd, må vite föreläggas.
54 §.
Finnes beträffande anmaning eller annan i denna förordning avsedd
handling vara av betydelse att erhålla bevis för att handlingen kommer
skattskyldig eller annan tillhanda, må delgivning äga rum i den ordning
nedan sägs.
Rätt att använda sådan delgivning tillkommer taxeringsnämnd, taxeringsintendent, prövningsnämnd och länsstyrelse.
Delgivningen skall, där så ske kan, verkställas genom posten. Om sådan
delgivning skall vad i rättegångsbalken stadgas om del^vning genom posten
av annan handling än stämning äga motsvarande tillämpning. Närmare
bestämmelser om delgivning genom posten av handling från taxeringsmyn
dighet meddelas av Kungl. Maj :t.
Kan delgivning ej ske genom posten^ må polismyndighet anlitas för delgivningens verkställande.
55 §.
Har i anmaning vite förelagts, skall anmaningen delgivas enligt bestämmelserna i 54 §, där ej delgivningen finnes kunna på betryggande sätt ske i
annan ordning.
..V.
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VII. Om taxeringsrevision
al

<
1

56 §.
1 mom. För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt
denna förordning riktigt och fullständigt fullgjorts eller för att eljest bereda
beskattningsmyndighet upplysning till ledning vid beslut om taxering eller
eftertaxering må taxeringsrevision äga rum hos envar deklarations- eller
uppgiftsskyldig, dock att sådan revision ej må äga rum hos myndighet eller
annat organ, som avses i 46 § första stycket.
Taxeringsrevision må jämväl verkställas hos den som bedriver förinedlingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet, att upp- ^
gifter av betydelse för taxeringskontrollen kunna hämtas ur anteckningar
eller andra handlingar, som föras vid verksamhetens bedrivande.
Vid taxeringsrevision må granskning i den omfattning, som finnes erfor
derlig, ske av räkenskaper och anteckningar med därtill hörande verifika
tioner ävensom av korrespondens, protokoll och andra handlingar rörande
verksamheten.
Då taxeringsrevision för visst eller vissa beskattningsår verkställes, må ^
jämväl det löpande årets räkenskaper och handlingar gi-anskas.
Vid taxeringsrevision hos bokföringspliktig skattskyldig må även verkställas kassainventering.
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|s2 mom. Den som har att verkställa taxeringsrevision må påfordra att i
én utsträckning, som är erforderlig för det med granskningen avsedda
tet, genast få taga del av handlingar som skola granskas.
Vid taxeringsrevision är den, hos vilken revisionen sker, pliktig att lämna
e upplysningar, som erfordras för revisionens verkställande.
'3 mom. Taxeringsrevision skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och
å sådan tid att den icke förorsakar hinder i verksamheten för den, hos
'Iken revisionen sker. Revisionen må med hans medgivande verkställas
ps honom. Hava böcker eller handlingar överlämnats för revision, skola
e så fort ske kan återställas. Meddelande om resultatet av revisionen skall
1harast lämnas den, hos vilken revisionen skett, i vad angår hans taxering.
4- mom. Den som verkställer taxeringsrevision må taga del av handingar av betydelse för revisionen utan hinder av att den, hos vilken reviionen sker, har att iakttaga tystnad om deras innehåll. Är handlings inne1 av beskaffenhet som nu sagts eller anser den, hos vilken revisionen
er, att särskilda omständigheter eljest kunna åberopas för att handlings innehåll ej kommer till annans kännedom, må dock länsstyrelsen, på
amställning av den hos vilken revisionen sker, när synnerliga skäl för
leda därtill, besluta att handlingen skall undantagas från revisionen.
Mot länsstyrelsens beslut må talan ej föras.

ijp

57 §.
1 mom. Beslut om taxeringsrevision meddelas av taxeringsintendenten i
JU
änet.
■Finner taxeringsintendenten taxeringsrevision böra verkställas i annat
irlÉlä
än, skall han framställa begäran därom hos taxeringsintendenten i det länet.
Taxeringsrevision skall verkställas av taxeringsintendenten i länet eller
V tjänsteman, åt vilken taxeringsintendenten uppdrager revisionens verk
iiuö ¬ ställande. Taxeringsrevision må jämväl uppdragas åt annan i bokföring
ch taxering sakkunnig person, som därtill godkänts av länsstyrelsen.
2 mom. Finner taxeringsnämnd taxeringsrevision vara erforderlig, har
ämnden att göra framställning därom till taxeringsintendenten i länet. Däi‘vid skall i förekommande fall skattskyldigs deklaration med tillhörande
andlingar överlämnas.
• Så snart handläggningen av ärendet slutförts, skall, där så erfordras,
nderrättelse om utgången meddelas taxeringsnämnden, därvid översänd
eklaration skall återställas.
.Framkomma vid taxeringsrevision omständigheter av beskaffenhet att
jfiittp
nna antagas inverka å annan taxeringsnämnds taxeringsåtgärd, skall
cstus
eringsintendenten föranstalta om underrättelse härom till denna nämnd.
[^lI!i•i^’
qi!.
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58 §.
Underlåter någon, hos vilken taxeringsrevision enligt meddelat beslut
.all äga rum, att tillhandahålla räkenskaper eller andra handlingar, må
n som beslutat revisionen förelägga den försumlige lämpligt vite.
VIII. Om taxeringsnämndernas verksamhet

Ii.
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59 §.
* Länsstyrelsen har att vaka över att taxeringsarbetet i första instans inom
et ordnas och bedrives ändamålsenligt.
Det åligger taxeringsintendenten i länet att övervaka taxeringsnämnders arbete samt att vid behov lämna råd, upplysningar och annat bistånd.
3G8—567024. Svensk författningssamling 1956, Nr 623
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•Har taxeringsintendenten lämnat allmänna anvisningar för taxerings*^ tlliri,
arbetets bedrivande, skall han ofördröj ligen insända dessa till riksskatte-,
nämnden.

60 §•
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Länsstyrelsen må då så finnes lämpligt kalla ordföranden och högst två
andra ledamöter från varje taxeringsnämnd inom länet eller del därav att f
å lämplig ort sammanträda inför landskamreraren för överläggningar röran
de taxeringsarbetet, och må till dylikt sammanträde jämväl särskilda sakkunniga kallas för lämnande av upplysningar. Vid överläggningarna bör
uppmärksamhet ägnas åt åtgärder för befordrande av en likformig och 1
rättvis taxering.
61 §.
Qlåi
7 mom. Taxeringsnämnds sammanträden hållas å tid och plats, som
bestämmas av ordföranden. Denne har att kalla ledamöterna till samman- J
trädena samt att om tid och plats härför på lämpligt sätt och i god tid underrätta länsstyrelsen och de skattskyldiga inom taxeringsdistriktet. Möter
,
för ledamot hinder att tillstädeskomma, skall han i sitt ställe kalla for
C
honom utsedd suppleant samt tillika härom underrätta ordföranden.
Vid sammanträdena föres protokoll i erforderlig omfattning. Protokollet
justeras av ordföranden jämte två av nämnden utsedda ledamöter.
-Ä
2 mom. Taxeringsassistent äger deltaga i taxeringsnämndens överläggningar men icke i dess beslut.
5 mom. I de taxeringsdistrikt, där taxering av inkomst av renskötsel ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik taxering hållas i
god tid före den 15 april; och åligger det taxeringsnämndens ordförande att
om tid och plats för sammanträdena samråda med vederbörande lappfogde.
Lappfogden samt ordningsman i lappby inom taxeringsdistriktet skola sär- dsii]
skilt k^las till dylikt sammanträde.
nisliisj
Vid sådant sammanträde skall ordningsman, som nu nämnts, vara när- i; fe
varande, då fråga är om taxering av lappar, som tillhöra ordningsmannens
lappby, med rätt för ordningsmannen att deltaga i nämndens överläggningar i,®
men ej i besluten. Ordningsmannen skall till dylikt sammanträde medföra
det hos honom förvarade exemplaret av senast upprättade renlängd. Där så
ske kan skall jämväl lappfogden vara tillstädes vid sådant sammanträde
^
med rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.
mom. Sammanträde med taxeringsnämnd skall hållas inom slutna dörrar. Skattskyldig är dock berättigad att företräda inför taxeringsnämnd för
att meddela upplysningar till ledning vid taxering, som berör honom. Där ' ^
så ske kan utan hinder för taxeringsförrättningens fortgång, bör taxeringsnämnd på stället meddela skattskyldig begärd upplysning rörande hans
taxering:
5 mom. Taxeringsintendenten i länet eller av honom beordrad tjänsteman äger närvara vid sammanträde med taxeringsnämnd för fullgörande
av den i 59 § stadgade skyldigheten.
02 §.
1 mom. Ledamot i taxeringsnämnd skall avträda:
då fråga förekommer om taxering, som angår honom själv, hans hustru,
föräldrar, barn eller syskon eller oskift dödsbo, däri han äger del,
då fråga är om taxering av bolag, förening eller stiftelse, vars styrelse el-,^r,
ler förvaltning han tillhör, så ock
då fråga är om taxering av någon, för vilken han är förmyndare, god
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eller ombud eller vilken han mot ersättning biträtt med upprättande
deklaration, som skall tjäna till ledning vid taxeringen.
" Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla i fråga om taxeringsassistent.
>2 mom. Är ordförande i taxeringsnämnd på grund av vad i 1 mom. stadts hindrad att deltaga i behandling av visst taxeringsärende, utser nämnKli::!
inom sig viss ledamot att vid behandlingen av ärendet föra ordet.
63 §.
liLnWl
‘ Beslut om taxering, så ock annat beslut, som innefattar avgörande i sak,
icke fattas av taxeringsnämnd, såvida icke ordföranden och minst två
sfiystj
er, i taxeringsnämnd vars distrikt omfattar mer än en kommun, minst
e andra ledamöter äro tillstädes. Dock skall den omständigheten att leda■ ot har att avträda vid behandling av viss taxering icke utgöra hinder mot
tt beslut fattas rörande denna taxering.
,Annat nämndens beslut än i första stycket sägs må fattas av ordföranden
rd®
' sam.
Käi^iS
Anser taxeringsnämndens ordförande eller taxeringsassistent att taxering
Ä
ort åsättas annorlunda än taxeringsnämnden beslutat, skall han på deklaIsiti
tion eller därvid fogad handling angiva den taxering, han ansett böra åsätiife!i
, ävensom i protokollet anteckna de fall, i vilka detta skett.
äii^
Annan ledamot än ordföranden äger, om han deltagit i taxeringsnämndens
Éife
eslut, anföra reservation mot beslutet. Reservation skall anmälas innan
Elil!'
* manträdet avslutas samt, om den närmare utvecklas, avfattas skriftligen
^öh avgivas sist vid justeringen av protokollet.
Av nämnden anlitad sakkunnig och lappfogde äga att beträffande taxeiiEiy
■
g, vid vars handläggning de biträtt, i enahanda ordning anteckna särskild
ste
ening
till protokollet.
is '
V,
64 §.
\k'>
,'Uppstå
skiljaktiga
meningar
inom
taxeringsnämnd och måste till följd
feirUih ¬
arav omröstning anställas, skall denna vara öppen och den mening bliva
ällande, vilken flertalet biträtt, eller, om rösterna utfalla lika, den som
[isliG
änder till den skattskyldiges förmån. Kan denna grund ej tillämpas, gäller
n mening, som biträdes av ordföranden.
ISä
65 §.
r^h
V
Förekommer
anledning
att
åsätta
skattskyldig taxering med avvikelse från
I'laSr
älvdeklaration,
skall,
där
hinder
ej
möter, tillfälle beredas den skattskyl'iat
ige
att
yttra
sig
i
frågan.
Dock
vare
detta ej nödigt i fråga om felräkning,
1
'sskrivning eller annat uppenbart förbiseende eller då eljest yttrande av
ufejö,
n skattskyldige uppenbarligen icke är erforderligt för frågans bedömande.
‘
66 §.
Varje år beslutar taxeringsnänmden, i den mån icke annat i 67 § stadgas,
r envar skattskyldig, huruvida och till vilket helopp taxering till kommuinkomstskatt samt till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetstt skall honom åsättas.
[törfci,
,Så
snart ske kan och såvitt möjligt före utgången av maj månad under
r«f(
ringsåret skall nämnden företaga taxering till kommunal inkomstskatt
träffande sådana skattskyldiga, som skola taxeras till statlig inkomstskatt
annan taxeringsnämnd eller beträffande vilka besvär över taxeringen
ola prövas av den mellankommunala prövningsnämnden. Vid sådan taxeg bör, när anledning därtill föreligger, samråd äga rum med övriga taxev,iaii
gsnämnder, av vilka den skattskyldige skall taxeras. För envar, som
i!
rvid taxerats, skall underrättelse, huru taxeringen utfallit, med uppgift
väl om nettointäkt och uppskattad inkomst för varje förvärvskälla, oför“jligen avlåtas till omförmälda taxeringsnämnder, dock icke i det fall att
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besvär över taxeringen skola prövas av den mellankommunala prövningsnämnden.
‘
j^
Har taxeringsnämnd i fråga om skattskyldighet för förmögenhet med ;
ägare likställt den som åtnjuter avkastningen av förmögenhet, vartill ägan- ^ „
derätten tillkommer stiftelse, skall, där stiftelsen skall taxeras till statlig
förmögenhetsskatt av annan taxeringsnämnd, underrättelse om berörda taxejidjl
ringsåtgärd ofördröjligen avlåtas till sist omförmälda nämnd.
67 §.
Taxering till kommunal inkomstskatt på grund av 57 § 3 mom. kommunalskattelagen må icke verkställas av taxeringsnämnd. Anser sådan nämnd
anledning föreligga att beträffande viss skattskyldig tillämpa berörda stadgande, skall skriftlig anmälan härom göras hos taxeringsintendenten i länet,
som, därest besvär över taxeringen skola prövas av prövningsnämnden i
länet, äger gÖra framställning i frågan hos sagda nämnd. Är däremot fråga
om skattskyldig, beträffande vilkens taxering besvär skola anföras hos den
mellankommunala prövningsnämnden, skall taxeringsintendenten skyndsamt med eget yttrande överlämna anmälan till allmänna ombudet hos
denna nämnd för sådan åtgärd och samtidigt härom underrätta taxeringsintendenten i annat län, där den skattskyldige, såvitt kunnigt är, blivit taxerad till kommunal inkomstskatt.
Om handläggning av framställning, som avses i första stycket, så ock om
fullföljd av talan mot beslut i sådan fråga skall i tillämpliga delar gälla
vad i denna förordning är stadgat rörande handläggning av besvär Över taxeringsnämnds beslut och om fullföljd av talan mot prövningsnämnds beslut
rörande taxering.
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För taxeringsnämnd skola föras följande taxeringslängder, nämligen inkomstlängd och förmögenhetslängd, vari av nämnden beslutade taxeringar
skola införas med angivande av taxeringens belopp och den skattskyldiges
namn.
DiiijTH
I inkomstlängden antecknas särskilt
dels i avseende å statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor,
medgivet avdrag för underskott å förvärvskälla, sammanräknad nettoin
komst, medgivna allmänna avdrag som icke avse underskott å förvärvskälla, taxerad och beskattningsbar inkomst med angivande tillika, där det
ej framgår av längdens uppställning, av den punkt i 10 § 2 mom. förordningen om statlig inkomstskatt, enligt vilken skatten skall beräknas,
dels i avseende å kommunal inkomstskatt taxerad och beskattningsbar inkomst,
dels ock, till ledning för påförande av skogsvårdsavgift, uppgift om de
värden å skogsmark och växande skog, varå avgiften skall beräknas.
Uppgår den enligt förordningen om statlig inkomstskatt beräknade taxe
rade inkomsten till minst 1 200 kronor för ensamstående och till sammanlagt minst 1 200 kronor för makar, som samtaxeras, skall den beräknade
taxerade inkomsten införas, även om beskattningsbar inkomst icke uppkommer.
^
I förmögenhetslängden antecknas yrkesbeteckning för den skattskyldige
samt den till statlig förmögenhetsskatt skattepliktiga och beskattningsbara
förmögenheten.
Närmare föreskrifter om taxeringslängds förande meddelas av Kungl. jjw
Maj: t.
Taxeringslängd underskrives av taxeringsnämndens ordförande och de
ledamöter, som utsetts att justera nämndens protokoll. Såvitt angår taxe-

?

* Nr 623

1379

gsnämnd, som åtnjuter biträde av taxeringsassistent, skall taxeringsgd jämväl underskrivas av denne.
69 §.
4 mom. Har självdeklaration icke blivit följd vid taxeringen, skall deklationen förses med uppgift om avvikelsen och skälen därför. Tillika skall
den skattskyldige sändas underrättelse om i vilka hänseenden deklara'önen frångåtts samt om skälen härför. Vad nu sagts skall jämväl gälla
träffande avvikelse från annan av skattskyldig till ledning för egen
5c;i
ering lämnad uppgift eller upplysning.
iiisilaHar taxering för inkomst eller förmögenhet åsatts skattskyldig, som icke
‘vit deklaration, skall underrättelse om taxeringen sändas till den skattIdige, dock att sådan underrättelse icke äf erforderlig, då den som i fasetslängden för året näst före taxeringsåret upptagits såsom ägare till
r
tighet
åsättes allenast taxering till kommunal inkomstskatt för garantilÖul
lopp för fastigheten,
2 mom. Skall i fråga om stiftelse den statliga inkomstskatten beräknas
a di'
igt 10 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt eller den statliga
'aa ■
fmögenhetsskatten beräknas enligt 11 § 1 mom. förordningen om statlig
rmögenhetsskatt, skall till stiftelsen sändas underrättelse därom,
i3 mom. Har dödsbo gjort framställning om befrielse från erläggande av
SiiiKaii
att, skall underrättelse om taxeringsnämndens beslut tillsändas dödsboet i
a ordning som gäller för underrättelse om avvikelse från deklaration.
iikfR
4
mom.
Underrättelse som avses i denna paragraf skall undertecknas av
irrir'i
eringsnämndens ordförande. Underrättelsen skall tillika innehålla uppning om vad som skall iakttagas vid anförande av besvär över taxengsnämndens beslut.
Ijia
, Underrättelsen skall tillställas den skattskyldige i rekommenderat brev.
¬
rkommer försändelsen såsom obeställbar och förekommer anledning
fe ,
t den skattskyldige kan anträffas, bör, där så lämpligen kan ske, under^ ttelsen delgivas honom i den ordning 54 § stadgar.
iViiSi'
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70 §.
Om besvär över skattskyldigs taxering skola prövas av den mellankomnala prövningsnämnden, skola, efter det taxering åsatts och längdföring
ett, deklarationer och övriga handlingar rörande den skattskyldige även, därest han samtaxeras med make, motsvarande handlingar rörande
ken så fort ske kan översändas till den mellankommunala prövningsnden. Vid handlingarna skola fogas utdrag av taxeringslängd samt, i
ekommande fall, utdrag av taxeringsnämndens protokoll.
71 §.
Taxeringsnämnds arbete beträffande visst års taxering skall vara avslutat
re utgången av juni månad under taxeringsåret.
Senast den 15 juli under taxeringsåret skola, där ej länsstyrelsen annornda föreskriver, deklarationer och övriga taxeringsnämnden tillhandamna handlingar Överlämnas till länsstyrelsen.
72 §.
ungl. Maj:t äger meddela de närmare föreskrifter angående taxeringsnds arbete, som må erfordras utöver vad denna förordning innehåller.
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IX. Om besvär över taxeringsnämnds beslut

éirejf
fö
si fm",

'r

73 g.
, . - g£
Talan mot taxeringsnämnds beslut föres genom besvär hos prövnings- jjjjger
nämnden i länet.
j
Har skattskyldig haft förvärvskälla, som enligt kommunalskattelagens ■
bestämmelser om beskattningsort är att hänföra till skilda län, skall dock
den mellankommunala prövningsnämnden pröva besvär rörande den skattskyldiges taxering. Om den skattskyldige skall samtaxeras med make, skall u
den mellankommunala prövningsnämnden pröva besvär jämväl rörande ji jjual
makens taxering.
'
■ .jj^Kjjcär
Uppkommer fråga, i vilket län skattskyldig skall taxeras, ankommer det
likaledes på den mellankommunala prövningsnämnden att pröva besvär ,,^^555]
rörande taxering i nu avsett fall.
gMtoär

¬

74 §.
Skattskyldig äger hos prövningsnämnden anföra besvär över taxeringsnämnds beslut om taxering, så ock över annat dess beslut som innefattar
avgörande i sak, allt såvitt honom rörer.
Kommun må anföra besvär i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt.
Taxeringsintendent äger genom besvär hos prövningsnämnden framställa
yrkande rörande taxeringsåtgärd, som av taxeringsnämnd vidtagits eller bort
vidtagas. Han må yrka ändring i taxeringsnämnds beslut även till den skattskyldiges förmån.
'
75 §.
Besvär enligt 74 § skola ingivas eller insändas till kansliet hos den provningsnämnd, som har att pröva besvären. Den omständigheten att besvären
ingivits eller insänts till kansliet hos annan prövningsnämnd må dock
ej utgöra hinder för målets prövning; i sådant fall skola handlingarna
omedelbart översändas till kansliet hos den prövningsnämnd som har att
pröva besvären.
76 §.
Besvär av skattskyldig skola hava inkommit senast den 15 augusti under
taxeringsåret.
Kommuns besvär skola anföras fÖre utgången av augusti månad under
taxeringsåret.
'
Taxeringsintendent äger anföra besvär intill utgången av april månad
året efter taxeringsåret. Har prövningsnämnden avgjort besvär över viss
skattskyldigs taxering, må taxeringsintendenten dock ej därefter anföra besvär hos prövningsnämnden rörande samma taxering.
X, Om prövningsnämndemas verksamhet
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77 §.
,,
_
Hava besvär anförts av skattskyldig eller kommun, skall yttrande avr'
givas av taxeringsintendent. Innan yttrande inhämtas från taxeringsinte
jl ^ ■
denten, skall, när det icke finnes överflödigt, yttrande infordras från taxe
ringsnämndens ordförande.
1 titll v
över hesvär, som anförts av taxeringsintendent eller kommun, skall de
skattskyldige, om hinder härför ej möter, erhålla tillfälle att avgiva förkla >,\i
linden
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,där ej fråga är om rättelse av felräkning, misskrivning eller annat
penbart förbiseende.
vNär så finnes påkallat, skall yttrande inhämtas från vederbörande kom
un samt påminnelser eller nytt yttrande infordras från part.
Skriftväxlingen sker genom prövningsnämndens kansli.
Det åligger taxeringsintendent att vid besvär eller vid yttrande, som avyes över besvär, foga tillgänglig utredning.
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78 §.

Tid och plats för sammanträde med prövningsnämnd bestämmas av ord
randen, som har att kalla ledamöterna till sammanträdet. Där icke anledng till annat förekommer, skall sammanträde hållas i residensstaden
er, såvitt angår den mellankommunala prövningsnämnden, i Stockholm,
ledamot hindrad att inställa sig, skall anmälan därom göras hos ordranden, som inkallar suppleant i hans ställe.
Ordföranden är föredragande i nämnden, där icke annan föredragande
länsstyrelsen utsetts.
79 §.
Sammanträde med prövningsnämnd må ej övervaras av annan än tjänstean, som hiträder nämnden, där ej muntlig förhandling äger rum enligt
ad nedan i 80—84 §§ stadgas.
Utan hinder av vad i första stycket sägs må taxeringsintendent vara närrande vid handläggning av ärende, i vilket han icke är part. Taxeringstendent må ock komma tillstädes för lämnande av muntlig upplysning i
1 eller ärende, när prövningsnämnden för visst fall så finner av särskilda
äl påkallat. Likaledes må, där så anses erforderligt, ordförande eller annan
araot i taxeringsnämnd inom prövningsdistriktet kallas att infinna sig
sammanträde med prövningsnämnden för att meddela upplysningar.

M'•r*
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80 §.

Muntlig förhandling skall hållas, när framställning därom göres av part,
jick ej om sådan förhandling uppenbarligen skulle vara utan gagn eller
jest framstår såsom opåkallad. Prövningsnämnden må ock utan att part
"rom gjort framställning förordna om muntlig förhandling.
81 §.
Till muntlig förhandling skola parterna kallas. Prövningsnämnden må
förhandlingen kalla även annan person, om han är uppgiftsskyldig endenna förordning.
Den skattskyldige må, när så finnes erforderligt, vid vite föreläggas att
ställa sig personligen.
iVite må jämväl föreläggas annan, som kallas till muntlig förhandling.
’ Om delgivning av kallelse gäller vad i 54 § är stadgat.
, Skattskyldigs eller annans utevaro utgör ej hinder för att mål eller ärende
ndlägges muntligen och avgöres på föreliggande utredning.
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82 §.

ilraii'
jfflJ

oral

Vid muntlig förhandling må, utöver nämnden och de tjänstemän som
handagå denna, endast de som kallats till förhandlingen vara närvarande,
ej den skattskyldige begär att förhandlingen skall vara offentlig. Utan
der av vad nu sagts må sakkunnig, som anmodats av part, så ock om
för eller hiträde åt part vara närvarande. Prövningsnämnden må även
ta annan, vilkens närvaro kan förväntas bliva till nytta, att övervara
handlingen.
;
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83 §.

Vad som förekommit vid muntlig förhandling skall upptagas i prÖvningsnämndens protokoll. Parts utveckling av talan skall dock ej upptagas i pro
tokollet, där det ej är påkallat av särskilda skäl.
Prövningsnämnden skall, om den skattskyldige gör framställning därom, jliriD', so
iörordna att uppteckning av uppgifter, som vid förhandlingen lämnas an inrjargl'o
gående dennes förhållanden, icke må vara för någon tillgänglig i vidare
mån än som gäller i fråga om självdeklaration.
84 §.
I fråga om ersättning till den som i annan egenskap än part eller ställ
företrädare för part efter kallelse av prövningsnämnden inställt sig vid
muntlig förhandling skall vad som finnes stadgat angående ersättning av
allmänna medel till vittne äga motsvarande tillämpning, dock att ersätt
ningen alltid skall stanna å statsverket.
Om ersättning, som avses i denna paragraf, heslutar prövningsnämnden.
Beslutet må ej överklagas. Ersättningen utbetalas av länsstyrelsen.

¬

85 §.
Ledamot i prövningsnämnd skall avträda:
då fråga förekommer om taxering, som angår honom själv, hans hustru,
löräldrar, barn eller syskon eller oskift dödsbo, däri han äger del,
då fråga är om taxering av bolag, förening eller stiftelse, vars styrelse
eller förvaltning han tillhör,
då fråga är om taxering av någon, för vilken han är förmyndare, god man
eller ombud eller vilken han mot ersättning biträtt med upprättande av
deklaration, som tjänat till ledning vid den taxering, varom fråga är,
då fråga förekommer om taxering, i vars behandling han tidigare deltagit
i taxeringsnämnd eller med vilken han i annan egenskap än ledamot av
prövningsnämnden haft att taga befattning, samt
då eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba för
troendet till hans opartiskhet i målet.
Är landskamrerare på grund av vad ovan i denna paragraf stadgas hind
rad att i prövningsnämnd deltaga i behandling av mål eller ärende, inträder
i hans ställe den befattningshavare hos länsstyrelsen, som av länsstyrelsen
lörordnats.
86 §.
Prövningsnämnd må vid prövning av besvär icke bestämma taxering till
högre men väl till lägre belopp än part yrkat.
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87 §.

Prövningsnämnden är ej beslutför, med mindre ordföranden och tre andra
ledamöter eller suppleanter äro tillstädes.
'filäytiii!
Beslut i mål eller ärende, som icke innefattar avgörande av målet eller
ärendet, så ock beslut över besvär som allenast avser rättelse av felräkning, '^rstålla r
misskrivning eller annat uppenbart förbiseende eller som biträtts av mot uled
part, må dock på nämndens vägnar fattas av ordföranden ensam.
IV B
88 §.
Uppstå skilj alttiga meningar inom prövningsnämnd och måste till följd
därav omröstning anställas, skall denna vara öppen och den mening bliva
gällande, vilken flertalet biträtt, eller, om rösterna utfalla lika, den som
Tänder till den skattskyldiges förmån. Kan denna grund ej tillämpas, gäller
^■U.\
den mening, som biträdes av ordföranden.
atbviv,
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89 §.
Prövningsnämnd skall avgöra mål och ärenden så snai’t ske kan. BesA^är
V skattskyldig eller kommun rörande visst års taxering, som inkommit
nder taxeringsåret, så ock besvär av taxeringsintendent rörande samma
s taxering, som inkommit före utgången .av därpå följande april månad,
ola vara avgjorda senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret.
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90 §.
; Hos prövningsnämnd skall föras protokoll av tjänsteman vid nämndens
nsli.
Det för varje sammanträde förda protokollet skall senast inom åtta dagar
ärefter justeras av ordföranden, som har att å protokollet anteckna dagen
r justeringen.
Av ordföranden å prövningsnämndens vägnar meddelat beslut över anrda besvär antecknas i nämndens protokoll och justeras omedelbart.
• Taxering, som innefattar ändring i vad taxeringsnämnden bestämt, skall
ntecknas i taxeringslängden, där ej prövningsnämndens beslut meddelas
énare än den 30 juni året efter taxeringsåret. För sådan anteckning skola
tdrag av protokoll, utvisande den mellankommunala prövningsnämndens
eslut, översändas till kansliet hos prövningsnämnden i vederbörande län.
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91 §.
Finner prövningsnämnd på grund av anmärkning eller eljest att något
ämndens beslut blivit oriktigt på grund av felräkning, misskrivning eller
nat uppenbart förbiseende, skall nämnden, sedan parterna erhållit till“lle att yttra sig, meddela beslut om rättelse.
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92 §.
"Underrättelse om prövningsnämndens beslut med angivande av skälen
ärför skall inom två veckor efter det nämndens protokoll justerats tillstäl's pai’terna, taxeringsintendent dock endast om beslutet gått honom emot.
■ nderrättelse till skattskyldig skall sändas i rekommenderat brev med mot■gningsbevis. Återkommer försändelsen som obeställbar och förekommer
ledning att den skattskyldige kan anträffas, skall underrättelsen delgivas
,'nom i den ordning 54 § stadgar.
Underrättelse, som i denna paragraf omförmäles, skall innehålla upplysing om vad som skall iakttagas vid anförande av besvär över beslutet.
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93 §.
Landskamreraren bar att upprätta förslag till anvisningar för nästkomande års taxering samt senast den 1 december året före taxeringsåret in'nda förslaget till riksskattenämnden. Denna skall senast den 20 i samma
ånad återställa förslaget jämte de erinringar mot detsamma, som nämnn funnit anledning framställa. Landskamreraren bar att förelägga prövngsnämnden omförmälda förslag och erinringar. Prövningsnämnden skall
grundval av nämnda handlingar fastställa anvisningar för taxeringen,
a senast den 15 januari taxeringsåret skola tillställas taxeringsnämnrna och samtidigt översändas till riksskattenämnden.

k

f.

r

94 §.
iKungl. Maj:t äger meddela de närmare föreskrifter angående prövningsnds arbete, som må erfordras utöver vad denna förordning innehåller.
r
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XI. Om besvär över prövningsnämnds beslut och kammarrättens utslag

¬

95 §.
Besvär över prövningsnämnds beslut må anföras hos kammarrätten av
taxeringsintendent, av skattskyldig såvitt honom rörer samt av kommun i
fråga om kommunal inkomstskatt,
1) om klaganden anfört besvär hos prövningsnämiiden men hans talan
icke bifallits,
2) om prövningsnämnden ändrat taxeringsnämnds beslut utan att sådan
ändring yrkats av klaganden, samt
3) om prövningsnämnden såsom första instans meddelat beslut i taxe
rings- eller beskattningsfråga.
Besvär till kammarrätten över beslut, som prövningsnämnden meddelat
såsom andra instans, må endast innefatta fullföljande helt eller delvis av
yrkande, som klaganden framställt hos prövningsnämnden. Har denna änd
rat taxeringsnämnds beslut utan att yrkande därom framställts av klagan
den, må besvären till kammarrätten icke innefatta längre gående yrkande
än taxeringens bestämmande i enlighet med taxeringsnämndens beslut.
Utan hinder av vad ovan i denna paragraf stadgas äger taxeringsintendent
samma behörighet att anföra besvär till den skattskyldiges förmån, som till
kommer denne.
96 §.
Besvär till kammarrätten skola ingivas eller insändas till kansliet hos
den prövningsnämnd som meddelat det överklagade beslutet. Den omstän
digheten att besvären ingivits eller insänts direkt till kammarrätten må
dock ej utgöra hinder för målets prövning; kammarrätten har att i sådant
fall omedelbart översända handlingarna till prövningsnämndens kansli.
Besvären skola vara inkomna,
om de anföras av skattskyldig, inom två månader från det han erhållit
del av det överklagade beslutet, samt
om de anföras av taxeringsintendent eller kommun, inom två månader
från den dag, då prövningsnämndens protokoll justerades.
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97 §.
Prövningsnämndens kansli har att vid besvär över nämndens beslut foga
såväl erforderliga utdrag av taxeringslängd och prövningsnämndens proto
koll som ock i målet ingivna handlingar. Genom prövningsnämndens kansli r
skall över besvären infordras förklaring eller yttrande. Härav skall avskrift
översändas till klaganden. Där så finnes erforderligt, skall tillfälle beredas
till ytterligare skriftväxling.
Besvärsakt skall, där ej särskilda omständigheter föreligga, översändas
till kammarrätten inom sex månader efter det att besvären inkommit till
prövningsnämndens kansli.
Från prövningsnämndens kansli skall omedelbart efter taxeringsårets ut
gång till kammarrätten insändas förteckning över besvär, som före nämnda
tidpunkt anförts enligt 95 §. Inkomma besvär efter taxeringsårets utgång,
skall förteckning över sådana besvär omedelbart efter varje månads utgång
insändas till kammarrätten.
98 §.
Den som icke åtnöjes med kammarrättens utslag i mål rörande taxering
äger hos Kungl. Maj :t söka ändring genom besvär, vilka skola vara inkom
na till finansdepartementet inom två månader efter det klaganden erhållit 'M\\
del av kammarrättens utslag.
le
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xn. Om besvär i särsldld ordning

99 §.
Har skattskyldig icke erhållit i 69 § föreskriven underrättelse senast den
15 juli under taxeringsåret, må den skattskyldige anföra besvär hos prövingsnämnden intill utgången av året efter taxeringsåret eller, om han
'eke under taxeringsåret erhållit debetsedel å slutlig skatt i anledning av
en taxering, varom fråga är, inom ett år efter det han erhållit sådan debetiBii
edel.
100 §.
fe
, Besvär må jämväl i särskild ordning anföras av den skattskyldige,
1) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, som icke är av skatteliktig natur,
2) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, för vilken han icke
skattskyldig,
' 3) om han taxerats till kommunal inkomstskatt för garantibelopp för
fe
astighet, vilket icke bort för honom upptagas såsom skattepliktig inkomst,
'kiliS
4) om han taxerats för samma inkomst eller förmögenhet på mer än en
rt
eller eljest taxerats å orätt ort,
IfflS
v 5) om hans taxering blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning
Her annat uppenbart förbiseende,
6) om han, till följd av underlåtenhet att avgiva deklaration eller annan
m ppgift
eller på grund av felaktighet i deklaration eller i annan uppgift från
ifc ■
onom eller i kontrolluppgift eller i handling som legat till grund för sådan
iliiB
eklaration
eller uppgift, taxerats till väsentligt högre belopp än som svarar
bii^i
ot
hans
inkomst
eller förmögenhet, samt
;'£!ts ¬
7) om han eljest kan åberopa omständighet eller bevis som bort föranleda
äsentligt lägre taxering,
' I de fall som angivas i första stycket vid 6) och 7) må besvärstalan ej
agas upp till prövning, med mindre den kan grundas på omständighet eller
3i>i
e^ds, varom kännedom salcnats vid fastställandet av den taxering vari rätelse sökes, och det framstår såsom ursäktligt att den skattskyldige icke i
nnan ordning åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av riktig
xermg.
teiliä.
■
Besvär som avses i denna paragraf må anföras inom fem år efter taxei^.
ngsåret.
irVö'
101 §.
fiii
Taxeringsintendent må inom tid, som angives i 100 §, i där avsedda fall
0
föra besvär till den skattskyldiges förmån samt i det vid 5) i första slye
st
av samma paragraf omförmäida fallet jämväl anföra besvär med yr
1?' .
ande om ändring i taxering till den skattskyldiges nackdel.
inl!5

iföff
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102 §.
Har fastighets taxeringsvärde legat till grund för inkomsttaxering eller
rmögenhetstaxenng och sker genom utslag av Kungl. Maj :t eller kammarten eller genom beslut enligt 166, 181 eller 184 § av prövningsnämnd
an andrmg beträffande fastighetstaxeringen att inkomsttaxeringen eller
rmögenhetstaxeringen bör bestämmas till annat belopp än som skett
a besvär med yrkande om härav föranledd ändring i taxeringen för innist eller förmögenhet anföras av den skattskyldige, taxerin|sintendent
, såvitt angår taxering till kommunal inkomstskatt, vederbörande komun.
Tl
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Besvären skola anföras av skattskyldig eller kommun inom sex månader
och av taxeringsintendent inom åtta månader från den dag, då beslutet
rörande fastighetstaxeringen meddelades.
BesA^är enligt denna paragraf må ej företagas till avgörande, förrän laga
kraftägande beslut rörande fastighetstaxeringen föreligger.
103 §.
Besvär som anförts i särskild ordning prövas, utom i de fall som nedan
sägs, av prövningsnämnd, som skolat avgöra besvär över den taxering vari
rättelse sökes.
Är taxeringen föremål för prövning av kammarrätten eller har den av
gjorts av prövningsnämnd genom laga kraftvunnet beslut, ankommer det
på kammarrätten att pröva målet. Har taxeringen prövats av kammarrätten
eller Kungl. Maj ;t, skall målet prövas av Kungl. Maj :t.
Kungl. Maj :t och kammarrätten må, om besvär som anförts i särskild
ordning finnas höra upptagas till prövning, förordna att målet skall upp
tagas och hädare handläggas av i första stycket avsedd prövningsnämnd.
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104 §.
ice’ll Tm
lörås'
Skola besvär anföras i särskild ordning hos prövningsnämnd, skall vad i
75 § stadgas äga motsvarande tillämpning.
Skola besvären anföras hos kammarrätten, gäller i tillämpliga delar vad
som stadgas i 96 § första stycket och 97 §.
fålllil!

XTTT. Gemensamma bestämmelser rörande besvär
¬

105 §.
1 mom. Om kammarrätten eller Kungl. Maj;t vid prövning av anförda
besvär i taxeringsmål finner, att taxering verkställts å orätt ort eller å rätt
ort underlåtits eller ej skett till riktigt belopp, äger kammarrätten eller
Kungl. Maj :t, efter vederbörandes hörande, vidtaga erforderlig rättelse i
taxeringen å ort som vederbör; dock må skattskyldigs hela taxering i sådant
fall icke höjas utöver vad tidigare bestämts, därest besvären icke innefatta
yrkande om sådan höjning. Ändras taxering av kammarrätten eller Kungl.
Maj:t på den grund, att inlcomst eller utgift bör hänföras till annat beskattningsår än det, vilket taxeringen avser, må härav föranledd ändring vid
tagas i den skattskyldiges
-ttskyldiges taxering tor
för det beskattningsår, till vilRet
vilket inin
tgiften rätteligen är att hänföra. Jämväl må, om någon av
komsten eller utgiften
iller Kungl. Majrt befrias från taxering på den grund, att
kammarrätten eller
3rt i stället_______
taxeras,, kammarrätten eller Kungl. Maj:t
annan person bort______
u överflytta taxeringen å denne.
Äro makar var för sig taxerade, äger kammarrätten eller Kungl. Maj:t,
där■ ändring
" ’ ■
"
^
------- '--------------------------------------------------------------------'--------göres
i■ den
enes
taxering, även i den andres taxering vidtaga
av ändringen påkallad rättelse, såvitt angår tillämpning av 52 § 1 mom.
komniunalskattelagen eller 11 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt eller 12 § 1 mom. förordningen om statlig förmögenhetsskatt.
Hava besvär hos kammarrätten eller Kungl. Maj:t anförts rörande taxering, som åsatts avliden person eller hans dödsbo, och har dödsboet tidigare befriats från att erlägga skatt på grund av taxeringen, skall vid ändring av taxeringen i anledning av besvären jämväl beslutet om skattebefrielse i erforderlig mån ändras.
2 mom. Vid prövningsnämnds prövning av besvär, som anförts i särskild
ordning, skola bestämmelserna i 1 mom. hava motsvarande tillämpning å
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rövningsnämnden; dock skall, därest hos prövningsnämnd i län fråga uppommer om vidtagande av här ovan omförmäld åtgärd beträffande taxering
inom annat prövningsdistrikt än det, som besvären angå, ärendet i hela
dess vidd överlämnas till avgörande av den mellankommunala prövningsnämnden.
106 §.
Sker efter besvär eller eljest ändring i fråga om taxering till statlig in
komstskatt, skall samtidigt vidtagas den ändring i taxering till statlig för
lilK;
mögenhetsskatt, som därav må föranledas.
107 §.
ikk
Angående fullföljd av talan mot beslut i anledning av besvär som anak-3:;
örts i särskild ordning, så ock i fråga, som avses i 105 och 106 §§, skall i
illämpliga delar gälla vad i denna förordning i övrigt är stadgat angående
esvär rörande taxering.
f^i'108 §.
iliiihi
Har pai’t anfört besvär över prövningsnämnds beslut eller kammarrättens
É2iii
utslag i mål angående inkomsttaxering eller förmögenbetstaxering, äger
även motpart föra talan mot beslutet eller utslaget, ehuru den för honom
slihl
stadgade besvärstiden utgått; dock åligger det honom att inkomma med
sådana besvär inom en månad från utgången av den tid inom vilken de
{åaia
först anförda besvären skolat anföras.
Återkallas eller förfaller eljest den första besvärstalan, är ock den senare
besvärstalan förfallen.
109 §.
Beträffande sådana skattskyldiga, vilka skola taxeras till statlig inkomst
skatt i ett län och därjämte till kommunal inkomstskatt inom annat län,
utan att likväl fråga är om sådant fall att besvär över taxeringarna enligt
ISl’ ¬ 73 § skola prövas av mellankommunala prövningsnämnden, böra taxeringsKftflki
intendenterna i de olika länen samråda för att åvägabringa en likformig
ehe
taxering.
110 §.
'S0:'. I fråga om besvär enligt denna förordning skall vad som är stadgat för
:JÖ!
kommun gälla jämväl för landstingskommun, municipalsambälle och an
Käfi
an menighet, som äger utöva beskattningsrätt.
‘j
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111 §.
Den som vill anföra besvär över taxeringsnämnds eller prövningsnämnds
, eslut är berättigad att av vederbörande myndighet eller tjänsteman kost^ adsfritt erhålla erforderligt utdrag av taxeringslängd samt av nämndens
rotokoll; och må ej heller lösen fordras för andra protokollsutdrag och
xpeditioner, som till följd av vederbörande nämnders beslut böra utfärdas.
112 §.
• Skattskyldig skall i besvärsskrifter och övriga inlagor i taxeringsärenden
ämna fullständig uppgift om sin postadress.
Klagande må föreläggas att fullständiga besvärsskrift i fråga om yrkande,
' runderna för besvärstalan eller i annat hänseende. Efterkommes ej före■' gande och är besvärsskriften så ofullständig att den är otjänlig som
rund för prövning av målet, må besvären avvisas.
113 §.
Av prövningsnämnd behandlad taxeringsfråga må återförvisas till näranen för förnyad behandling.
\
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XrV. Om eftertaxering

0!
f,.1

114 §.
;:[iisrar)
Har skattskyldig i uppgift eller upplysning, avgiven till ledning vid taxe
ring, lämnat oriktigt meddelande och har meddelandet följts eller har eljest V'meddelandet föranlett att den skattskyldige icke blivit taxerad eller att han f
blivit för lågt taxerad till kommunal inkomstskatt inom vederbörande kom llOi
[icHifr
mun eller till statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, skall han
eftertaxeras för vad som genom berörda förfarande fÖrut undgått taxering.
Eftertaxering må dock ej åsättas, om vad söm undgått taxering är att anse
>1
såsom ringa.
(
Föreligga sådana omständigheter att eftertaxering skall åsättas och lean
på grund av vad sålunda och i övrigt förekommit antagas att av den skatt
skyldige lämnade uppgifter icke varit av beskaffenhet att kunna läggas
till grund för en riktig taxering, skall eftertaxeringen åsättas med tillämp
ning av 21 §.
Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning, om skattskyldig, ehu
ru uppgiftspliktig, underlåtit avlämna uppgift eller infordrad upplysning.
C
115 §.
Eftertaxering må icke ske med mindre fråga därom prövats inom fem år
efter det år, då taxeringen rätteligen bort verkställas i första instans.
Har den skattskyldige avlidit, åsättes eftertaxering hans dödsbo, dock att
sådan eftertaxering icke må ske med mindre fråga därom prövats inom två
år efter utgången av det kalenderår, under vilket bouppteckning efter ho
nom blivit ingiven för registrering.
¬

116 §.
Fråga om eftertaxering prövas, efter framställning från taxeringsintendent eller, i fråga om kommunal inkomstskatt, från kommun, av den prövningsnämnd, som haft att upptaga besvär rörande den skattskyldiges taxe
ring det år framställningen avser.
Om handläggning av sådan framställning, så ock om fullföljd av talan
mot beslut rörande eftertaxering skall i tillämpliga delar gälla vad förut i
denna förordning är stadgat rörande handläggning av besvär Över taxerings
nämnds beslut och om fullföljd av talan mot prövningsnämnds beslut rörande taxering.

■jiiadiii
■

4ä!l!a'

B®ej[

''iillish
fit's ijl
msiijatl'
sta ej
is,
aafjfiil
I

KÖij

XV. Om straff och viten
117 §.
Innehållet i deklaration eller annan i 50 § avsedd handling må, utom i
de fall som angivas i nämnda paragraf, icke yppas för annan än den som
själv må taga del av handlingen i fråga.
Vad som med stöd av bestämmelserna i denna forordning mhamtats vid
taxeringsrevision eller vid granskning av handling, som avses i 43 § 5 mom.
eller 46 § må ej yppas i vidare mån än som erfordras för vinnande av det
med revisionen eller granskningen avsedda ändamålet.
Ej heller må för obehörig uppenbaras vad som upplysts eller i övrigt
yttrats vid sammanträde med taxeringsnämnd eller sådant sammanträde
med prövningsnämnd som icke är offentligt.
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Biyter någon mot vad ovan i denna paragraf är stadgat, straffes med
se i högst sex månader, där ej gärningen är helagd
ägsböter eller fängelse
ed straff i strafflagen.
118 §.
Om ansvar i vissa fall för den, som lämnat oriktig uppgift i självdeklaraön eller till sådan deklaration hörande handling eller i särskild uppgift
ngående renskötsel eller i upplysning, som i 31 § avses, stadgas i skatteafflagen.
Förekommer anledning att brott, som avses i första stycket, förövats,
all taxeringsintendenten i länet göra anmälan till åklagare. Det åligger
xeringsnämndens ordförande att underrätta taxeringsintendenten om fall,
vilka sådant brott kan misstänkas.

iivii:'.
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119 §.
Har den, som är pliktig avgiva självdeklaration, till någon, som enligt
'énna förordning är skyldig meddela kontrolluppgift angående honom, lämt oriktig upplysning rörande namn eller andra förhållanden och har han
ärvid haft uppsåt att försvåra uppgiftsskyldighetens behöriga fullgörande,
affes med dagsböter, lägst trettio.
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120 §.
^Har någon, ehuru skyldig att utan anmaning avgiva självdeklaration, icke
ehörigen avlämnat sådan deklaration inom föreskriven tid eller avlämnar
an självdeklaration med så bristfälligt innehåll att den uppenbarligen icke
r ägnad att ligga till grund för taxering, straffes med böter, högst trehundra
^ onor.
Till påföljd, som i första stycket sägs, skall jämväl dömas
1) den som ej fullgör skyldighet enligt 30 § 1 mom. eller 34 § 3 mom. att
vlämna där avsedda handlingar eller uppgifter,
2) den som ej fullgör skyldighet att utan anmaning avlämna uppgift, som
vses i 33 §, rörande inkomst och förmögenhet, som icke i självdeldaration
ppgivits till beskattning,
3) den som ej fullgör honom enligt 37 eller 38 § åliggande skyldighet att
tan anmaning avlämna uppgifter till ledning vid annans taxering,
4) den som ej fullgör vad honom åligger på grund av förordnande, som
40 § sägs,
, 5) den som ej fullgör i 42 § föreskriven skyldighet att utan anmaning avna särskilda uppgifter från bostadsförening eller bostadsaktiebolag,
6) den som ej fullgör i 43 § 1 mom., 2 mom. andra och tredje styckena
mt 3 mom. föreskriven skyldighet att avlämna uppgifter om utdelningar
ch räntor, samt
_ 7) den som ej fullgör skyldighet enligt 44 § att lämna uppgift till ledning
id beskattning utom riket.
; Vad i denna paragraf stadgas äger ej tillämpning, där gärningen är belagd
ed straff i strafflagen.
Finnes försummelse, som avses i denna paragraf, ursäktlig eller eliest
nga, må från straff frias.
121 §.
^Har någon i allmän självdeklaration eller i annan uppgift till ledning för
ering uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift rörande
rmögenhet, som skolat upptagas i deklarationen, straffes, där ej gärningen
belagd med straff i skattestrafflagen eller innefattar ämbetsbrott, med
ter, högst trehundra kronor.
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122 §.
Brott, som avses i 117 § må, där det ej innefattar ämbetsbrott, av åklagare*
åtalas endast efter angivelse av målsägande.
Brott, varom i 120 och 121 §§ sägs, må av åklagare åtalas allenast efter
anmälan av taxeringsintendent.
'
123 §.
.
.
Vite, som förelägges enligt denna förordning, må ej bestämmas under '
etthundra kronor eller över femtusen kronor.
jurij
Vite må icke föreläggas staten, kommun eller annan menighet, ej heller
ämbets- eller tjänsteman i tjänsten.
124 §.
Om uttagande av vite förordnar länsstyrelsen efter anmälan av taxeringsintendent.
Finnes, då fråga uppkommer om utdömande av vite, ändamålet med vitet
hava förfallit, må vitet ej utdömas.
.iiS*
Vid prövning av anmälan enligt första stycket må jämväl fråga, huruvida
och med vilket belopp vitet bort föreläggas, komma under bedömande.
125 §.
Över beslut, varigenom vite förelagts, må klagan ej föras.
Talan mot länsstyrelses beslut i fråga om utdömande av vite må föras
genom besvär hos kammarrätten av den som förpliktats utgiva vite, så
ock av taxeringsintendenten i länet. Besvären skola hava inlcommit till den
länsstyrelse, som meddelat det överklagade beslutet, inom tre veckor från
det klaganden fick del därav. Hava besvären inom angiven tid inkommit
direkt till kammarrätten, må det dock ej utgöra hinder för besvärens prövning; kammarrätten har att i sådant fall omedelbart översända handlingarna till länsstyrelsen.
Sedan besvär, som avses i andra stycket, inkommit till länsstyrelsen, skall
denna infordra förklaring över besvären från motparten samt översända
avskrift av förklaringen till klaganden. Finnes för målets beredande ytterligare skriftväxling böra äga rum, äger länsstyrelsen förordna därom. Handlingarna skola skyndsamt överlämnas till kammarrätten med det yttrande, 'ö&ii
vartill omständigheterna giva anledning.
Om klagan över kammarrättens utslag i fråga om utdömande av vite skall
vad i 98 § stadgas äga motsvarande tillämpning, dock att besvärstiden skall 5:^!%
vara tre veckor.
Sjii

XVI. Särsldlda föreskrifter
126 §.
Vid granskning av statsverkets räkenskaper inom riksräkenskapsverket
må med avseende å verkställd taxering anmärkning icke framställas.

127 §.
Kungl. Maj:t äger meddela de föreskrifter med avseende å taxeringsförfarandet, som finnas erforderliga för tillämpning av överenskommelse med
främmande stat till förekommande av eller lindring i dubbelbeskattning.
128 §.
Formulär till blanketter och längder, varom i denna förordning förmäles, ävensom formulär till andra för taxeringsarbetet erforderliga blanketter
fastställas av Kungl, Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av riksskattenämnden.
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129 §.
1 mom. Av statsmedel bestridas:
ålEi
1) ersättning åt ordförandena och kronoombuden i taxeringsnämnderna^
2) gottgörelse för den medverkan i taxeringsarbetet, som enligt 16 § 1
niom. lämnas av lokal skattemyndighet i stad med egen uppbördsförvaltning,
%
3) bidrag till kostnader, som kommun åtagit sig för särskilda anstalter
för taxeringsarbetet genom tillhandahållande av tjänstemän enligt 16 § 2
liiom. eller annorledes, därest dessa anstalter finnas äga särskilt värde för
= det allmänna, samt
4) kostnader för taxeringen, vilka omförmälas i 3 mom. samt 5—8 mom.
m
här nedan.
2 mom. Det åligger länsstyrelsen att, enligt de närmare bestämmelser
aitlLl
ungl. Maj:t utfäi-dar, meddela beslut om de ersättningar och bidrag, som
•skola utgå enligt bestämmelserna i 1 mom. vid 1)—3).
lliia
3 mom. Sakkunnig erhåller för av honom verkställd utredning eller un
ita'is
dersökning gottgörelse, som — med iakttagande av de särskilda föreskrifter
rörande disposition av medel för ändamålet, Kungl. Maj:t må finna nödigt
meddela — bestämmes av länsstyrelsen eller, då den sakkunnige biträtt
den mellankommunala prövningsnämnden eller allmänna ombudet hos
nämnden, av denna nämnd.
4 mom. Uppgift rörande de jämlikt 2 och 3 mom. utbetalda ersättningsEiinäg
,beloppen, avseende sistförflutna budgetår, skall årligen före juli månads
■itiRh
utgång av länsstyrelsen insändas till finansdepartementet.
5 mom. De personer, som jämlikt 60 § inkallats av länsstyrelsen för med
delande
av upplysningar eller för överläggningar rörande taxeringsarbetet,
idi
de ordförande och andra ledamöter i taxeringsnämnd, som inställt sig
efter
kallelse jämlikt 17 § tredje stycket och 79 § andra stycket, samt
äiSilTfe ¬
de
ordförande och kronoombud i taxeringsnämnd, som på vederbörlig
5SE1' '
allelse
inställt sig vid instruktionssammanträde, som anordnats genom
iläffcj,
länsstyrelsens försorg,
•kiijZ
’’ äga att för inställelsen åtnjuta arvode med nitton kronor för sammanälé:
.'trädesdag samt i förekommande fall resekostnadsersättning och traktamen
te enligt rese- och traktamentsklass B i allmänna resereglementet.
,. Ersättning efter ovannämnda grunder tillkommer jämväl sakkunnig, som
loiiisw
iträtt i taxeringsfrågor.
6 mom. Ersättning till lappfogde för inställelse vid sammanträde med
taxeringsnämnd enligt 61 § 3 mom. utgår enligt allmänna resereglementet.
7 mom. Ordföranden i den mellankommunala prövningsnämnden och all
männa ombudet hos nämnden åtnjuta arvode med belopp, som bestämmas
• av Kungl, Maj :t.
“ Ersättning åt de till allmänna ombudets förfogande ställda biträden, åt
rotokollförare hos nämnden samt åt övrig hos nämnden anställd kanslifrjö^
rsonal bestämmes likaledes av Kungl. Maj :t.
' Till bestridande av övriga av nämndens verksamhet föranledda utgifter
.i!ii ,
visar Kungl. Maj :t, efter förslag av nämnden, erforderliga medel.
8 mom. Sådan ledamot i prövningsnämnd, som icke är befattningshavare
0J^''
statens tjänst, äger för tid, varunder han varit inkallad till tjänstgöring,
tnjuta arvode med trettio kronor om dagen. Ledamot, som är befattningsvare i statens tjänst, skall fÖr tjänstgöringen åtnjuta, jämte ersättning
ini
foPi
ör avlöningsförmåner, som han får avstå under tjänstledighet för ifråga¥
arande uppdrag, arvode med belopp, som bestämmes av Kungl. Maj:t. Därämte skall ledamot i förekommande fall åtnjuta resekostnadsersättning
370—567024, Svensk författningssamling 1956, Nr 623
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ocli traktamente enligt rese- och tralctamentsklass A i allmänna resereglementet.
130 §.
Av kommun valda ledamöter i taxeringsnämnd äga, därest sådant be
slutas av kommunen, att av dess medel åtnjuta dagtraktamente, ersättning j{)r3sl>
tör särskild resdag och resekostnadsersättning efter de grunder, som i kom
munallagen stadgas angående sådan gottgörelse till ledamöter i kommunala 01! ils
nämnder. Ersättning efter enahanda grunder må av kommunens medel utgå
jämväl till ordningsman i lappby för inställelse vid sammanträde enligt ■öd
61 § 3 mom.
De av landstingskommunens förvaltningsutskott valda ledamöter i sär til! il
skild taxeringsnämnd äga för sin inställelse vid nämndens sammanträden
åtnjuta dagtraktamente och resekostnadsersättning av landstingskomrau- (vf|
nens medel efter de för landstingsmän stadgade grunder.

•.aSiiifE'
•iiihr

TREDJE AVDELNINGEN
jifäili

Allmän fastighetstaxering
I. Om taxeringsorganisationen

¬

I

I,
t|

131 §.
1 mom. För allmän fastighetstaxering skola i första instans finnas
å landet: beredningsnämnder, som uppgöra förslag till taxering, och fastighetstaxeringsnämnder, som besluta om taxering, samt
1 städerna: fastighetstaxeringsnämnder, som omedelbart verkställa taxe
ring.
Beredningsnämndernas och fastighetstaxeringsnämndernas verksamhets
områden äro beredningsdistrilct och fastighetstaxeringsdistrikt.
Beredningsdistrikt skall utgöras av kommun eller del av kommun. Fas
tighetstaxeringsdistrikt å landet skall göras så stort, som omständigheterna
lämpligen medgiva, och omfatta flera beredningsdistrikt. Ett berednings
distrikt må ej uppdelas mellan olika fastighetstaxeringsdistrikt.
Indelning i distrikt verkställes av länsstyrelsen senast den 30 april året
näst före taxeringsåret.
2 mom. Varje län utgör ett fastighetsprövningsdistrikt med en fastig
hets pr övningsnämnd.
Fastighetsprövningsnämnd beslutar över anförda besvär och gjorda fram
ställningar i anledning av fastighetstaxeringsnämndernas beslut samt full
gör i övrigt de åligganden som enligt denna förordning anicomma på
nämnden.
132 §.
1 mom. Antalet ledamöter i beredningsnämnd bestämmes av länsstyrel
sen i samband med indelningen i beredningsdistrikt och skall utöver ord
föranden utgöra minst fyra.
Ordföranden förordnas av länsstyrelsen i samband med indelningen i
beredningsdistrikt.
Övriga ledamöter jämte suppleanter, en för varje ledamot, väljas av kom
munalfullmäktige senast den 30 juni året näst före taxeringsåret. I sam
band med valet må en av ledamöterna utses att på kommunens bekostnad
deltaga uti det i 144 § 1 mom. omförmälda sammanträdet.
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ördförande i fastighetstaxeringsnämnd må ej vara ledamot i någon av
' till fastighetstaxeringsdistriktet hörande beredningsnämnderna.
Om utgången av val skall den som därvid fört ordet underrätta länsstyIsen, ordföranden i beredningsnämnden ocb de valda, _
2 mom. Besvär över val av ledamöter ocb suppleanter i beredningsnämnd
anföras hos länsstyrelsen inom tre veckor efter valets förrättande; och
all i övrigt om vals överklagande i tillämpliga delar gälla vad i kommullagen är stadgat angående besvär över beslut av kommunens fullmäktige,
mner länsstyrelsen efter besvär anledning förordna om nytt val på grund
årav, att vid valet icke i enlighet med vad därom är stadgat i 172 §, jämrd med 13 § 1 mom,, olika grupper av skattskyldiga blivit vederbörligen
reträdda, bar länsstyrelsen att meddela föreskrift, huru många ledamöter
r varje grupp som skola väljas, överklagas det därefter företagna valet
‘h befinnes detsamma icke böra fastställas, äger länsstyrelsen utse ledaöter i nämnden.
' över länsstyrelsens beslut må klagan icke föras.
133 §.
1 mom. Fastighetstaxeringsnämnd består av ordförande samt ytterligare
landet sex ocb i stad fyra eller, i vissa nedan i denna paragraf angivna
all, sex ledamöter.
Ordföranden ocb ytterligare en ledamot förordnas av länsstyrelsen i samand med indelningen i fastighetstaxeringsdistrikt.
I övrigt inträda i nämnden:
å landet:
a) två av landstingskommunens förvaltningsutskott valda ledamöter,
b) vederbörande beredningsnämndsordförande,
c) två av kommunalfullmäktige valda ledamöter, av vilka minst en skall
ara ledamot i beredningsnämnd inom vederbörande kommun,
och skola dessa ledamöter tjänstgöra, de av landstingskommunens föraltningsutskott valda i hela taxeringsdistriktet, beredningsnämndsordföänden då fråga är om taxering av fastighet inom hans beredningsdistrikt,
amt de av kommunalfullmäktige valda, då fråga är om taxering av fasghet inom kommun för vilken de valts; samt
1 stad:
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lar

1393

■

tre eller, därest länsstyrelsen med hänsyn till fastighetstaxeringsdistriktets
tsträckning eller andra förhållanden så förordnat, fem av stadsfullmäktige
Ida ledamöter.
Val av ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd jämte suppleanter, en för
arje ledamot, skall förrättas senast den 30 juni året näst före taxeringsåret.
Om utgången av här omförmälda val har den som därvid fört ordet att
nderrätta länsstyrelsen, ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden och de
Ida.
2 mom. Besvär över val av ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd må anras i den ordning, som i 132 § 2 mom. sägs. Vad i övrigt finnes stadgat i
ma moment skall hava motsvarande tillämpning å här ifrågavarande
1#
134 §.
:Fastighetsprövningsnämnd i län skall utgöras av de personer, som äro
amöter av prövningsnämnden i länet, samt ytterligare nio ledamöter,
a utses av länsstyrelsen senast den 15 augusti året näst före taxeringst. Av sistnämnda ledamöter skola tre utses bland dem, som efter fördnande av länsstyrelsen eller val av landstingskommunens förvaltnings-

t
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utskott äro ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd, tre bland dem, som
efter Yal av kommun äro ledamöter i sådan nämnd, samt tre bland personer
inom länet, som icke äro ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd men genom
sin verksamhet kunna antagas besitta sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering.
Enligt samma grunder, som gälla för utseende av ovannämnda nio ledamöter, utser länsstyrelsen sex suppleanter för dem.
Prövningsnämnden i Stockholm är tillika fastighetsprövningsnämnd i
sta<ien.
Vad i 11 § 1 mom. tredje stycket är stadgat om prövningsnämnd skall även
gälla fastighetsprövningsnämnd.
Ordföranden i prövningsnämnden skall vara fastighetsprövningsnämndens ordförande.
Fastighetsprövningsnämnd biträdes av det i 12 § 2 mom. omförmälda
kansliet.
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136 §.
I län, där länsstyrelsen så finner erforderligt, förordnar länsstyrelsen j,;!®
senast den 30 april året näst före år, då allmän fastighetstaxering äger rum,
två personer (konsulenter för taxering av vattenfallsfastighet) att vid nämnda taxering biträda nämnderna, såvitt angår taxering av outbyggda vattenfall, kraftverk och regleringsdammar. Av konsulenterna skall den ene företräda taxeringsteknisk och den andre vattenkraftteknisk sakkunskap.
Konsulenterna skola biträda nämnderna vid taxeringen huvudsakligen
genom upprättande av liggare över vattenfallsfastigheter, som böra bliva
föremål för taxering, komplettering av deklarationsmaterialet samt avgivande av skriftliga utlåtanden till ledning ^dd taxeringen.
Konsulent äger, då fråga är om taxering av vattenfallsfastighet, närvara .•..jj
vid nämnds sammanträde med rätt att deltaga i överläggning men ej i beslut.
iJi'

ajiTcii

n. Om skyldighet att avlämna allmän fastighetsdeklaration m. m.

I
I
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I
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136 §.
1 mom. Till ledning vid allmän fastighetstaxering skall för varje fastighet, med undantag för sådan, som avses i 5 § 2 mom. eller 5 § 4 mom, kom
munalskattelagen, av fastighetens ägare utan anmaning avgivas deklaration
(allmän fastighetsdeklaration). Därest fastighet innehaves av någon, som
enligt 47 § koramunalskattelagen är att anse såsom ägare eller är i ägares -fej
ställe skyldig att erlägga skatt för garantibelopp för fastigheten, skall vad
nu sagts om ägare i stället gälla sådan innehavare.
5Hl'
Allmän fastighetsdeklaration skall avfattas å blankett enligt fastställt
formulär.
-Aitj
Allmän fastighetsdeklaration skall innehålla uppgifter om fastighetens iHU
areal av olika ägoslag, användning och byggnader, gällande brandförsäkringsvärde, den senast för fastigheten erlagda köpeskillingen, hyror och
därmed jämförlig avkastning av fastigheten samt till fastigheten hörande
särskilda förmåner ävensom, beträffande jordbruksfastighet, om åkerjor
dens dränering, kreatursbesättningen och skogen, beträffande annan fastighet, om anskaffningsår och anskaffningskostnader för sådana maskiner
och liknande tillgångar, för vilka särskilt maskinvärde skall angivas, sanil
beträffande fastighet, därå vattenfall finnes, uppgifter om medelvatten- LL-ilit
föring och bruttofallhöjd vid medelvattenföring samt, där så kan ske, om >3;^
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gasinsvolym för års- och korttidsreglering, som är eller med sannolikt väntas bliva genomförd, så ock, därest vattenfallet är utbyggt, om angningsår och anskaffningskostnader.
Är jordbruksfastighet upplåten till brukande av annan, skall nu föreriven deklarationsskyldighet i fråga om åkerjordens användning och dess
ränering samt om kreatursbesättningen åvila brukaren i stället för ägaén eller innebavai’en,
ICungl. Maj:t må föreskriva, att vid avgivande av allmän fastighetsdelaration utöver de uppgifter, som nu sagts, uppgifter skola lämnas för
tätistiskt ändamål.
2 mom. Efter anmaning är ägare eller därmed likställd innehavare av
stighet skyldig att till ledning vid fastighetens taxering avgiva uppgift
mväl angående andra förhållanden än dem, som finnas angivna i deklaätionsformuläret.
137 §.
Allmän fastighetsdeklaration skall avlämnas senast den 15 september
et näst före det, då allmän fastighetstaxering skall äga rum, och ingivas
antingen direkt till vederbörande heredningsnämnds ordförande å landet
ler fastighetstaxeringsnämnds ordförande i stad,
eller till länsstyrelsen eller till lokal skattemyndighet eller landsfiskal i
t län där taxeringen skall äga rum.
Har på föranstaltande av eller i samråd med länsstyrelsen i kommun
idtagits särskild anordning för mottagande av deklarationer, må deklaralon till ledning för taxering inom länet i enlighet därmed avlämnas.

liillitSi

138 §.
Har efter avlämnandet av allmän«fastighetsdeklaration men före taxe.i-ingsårets
ingång fastighet eller del därav övergått till ny ägare eller där¬
ed likställd innehavare, äro såväl den förutvarande som den nye ägaren
eller innehavaren skyldiga att inom tio dagar därefter härom göra anmälan
till vederbörande heredningsnämnds ordförande å landet eller fastighets1, c
i,taxeringsnämnds ordförande i stad eller till länsstyrelsen; och bör i fall,
då genom överlåtelse fastighet blivit uppdelad, överlåtelsehandlingen i hu
vudskrift eller bestyrkt avskrift företes.
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139 §.
1 mom. Till ledning vid allmän fastighetstaxering skall lokal skattemynghet avlämna de till myndigheten, enligt vad därom är särskilt stadgat,
’^erlämnade lagfartsförteckningarna för tiden från och med den 1 juli året
t före det, då allmän fastighetstaxering senast ägde rum, till och med
en 30 juni det år, då uppgiften skall avlämnas.
Hypoteksinrättning skall utan anmaning lämna uppgift å det värde, vari hypoteksinrättningen till belåning anmäld fastighet blivit uppskattad
’d värdering, som blivit för dylikt låns erhållande anställd och godkänd
der tiden från och med den 1 juli året näst fÖre det, då allmän fastigtstaxering senast ägde rum, till och med den 30 juni det år, då uppgiften
11 avlämnas.
mom. Uppgifter enligt 1 mom. skola avlämnas senast den 20 juli året
t före det, då allmän fastighetstaxering skall äga rum, samt ingivas till
. sstyrelsen i det län, där fastigheten är belägen.
tUppgifterna skola vid avlämnandet vara ordnade kommun- eller församgsvis; och skall medelst särskilda omslag eller annorledes vara tydligt
ärkt, vilken kommun eller församling varje grupp av uppgifter avser.
i:
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140 §.
Brandförsäkringsanstalt är efter anmaning skyldig att till ledning vid allän fastighetstaxering avlämna uppgift rörande försäkringsvärdet å bygg- ,^j
man
nader, som äro hos anstalten försäkrade mot brandskada,
141 §.
Uppgiftspliktig, från vilken fastighetsdeklaration eller annan uppgift till 4'
ledning vid fastighetstaxering icke inom föreskriven tid inkommit, må anmanas att avgiva sådan deklaration eller uppgift.
Är avlämnad deklaration eller uppgift icke så upprättad, som i denna
förordning sägs, må den uppgiftspliktige anmanas att avhjälpa bristen.

■

142 §.
Anmaning må utfärdas av fastighetsprövningsnämnd, prövningsnämiid,
taxeringsintendent, ordföranden i beredningsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd samt konsulent för taxering av vattenfallsfastighet, den sistnämnde dock icke i vad avser avgivande av allmän fastighetsdeklaration.
Vad i 34 § 4 mom. samt 52 § är stadgat om anmaning skall i tillämpliga
delar gälla jämväl beträffande anmaning som här avses. Bestämmelserna
i 53—ä5 §§ skola äga motsvarande tillämpning i fråga om ordförande i
beredningsnämnd och fastighetstaxeringsnämnd samt beträffande taxeringsintendent, fastighetsprövningsnämnd, prövningsnämnd och länsstyrelse.
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143 §.
1 mom. Angående skyldighet dels för statens skogsforskningsinstitut att
före allmän fastighetstaxering fastställa centrala skogstaxeringsanvisningar
samt till länsstyrelserna avlämna arealuppgifter m. m. dels ock för skogsstyrelsen att före sådan taxering till länsstyrelserna lämna uppgifter rörande virkespriser m. m. stadgas i skogsvärderingsinstruktionen.
^
Det åligger landskamreraren att, med biträde av skogssakkunnig, på
grundval av anvisningar och uppgifter som nu sagts samt i mån av behov
inhämtade upplysningar upprätta förslag till lokala skogstaxeringsanvisningar varom likaledes är stadgat i skogsvärderingsinstruktionen.
2 mom. Före sammanträde, varom i 144 § 1 mom. fönnäles, har landskainreraren att på grundval av de uppgifter, som jämlikt 139 § avlämnats, och
de upplysningar, som eljest kunna vinnas, verkställa undersökning rörande
fastigheternas allmänna saluvärde å länets landsbygd. Länsstyrelsen äger
kalla lämpligt antal personer med ingående kännedom om fastighetsvärdena att därvid tillhandagå landskamreraren med upplysningar.
144 §.
1 mom. Senast den 20 augusti året näst fÖre det, då allmän fastighetstaxering skall äga rum, skola efter kallelse av länsstyrelsen ordförandena i
beredningsnämnderna och fastighetstaxeringsnämnderna å länets landsbv«d ävensom de beredningsnämndsledamöter, som därtill utsetts enligt
132 § 1 mom samt de fastighetstaxeringsnämndsledåmÖter, vilka enligt
133 l 1 mom ’utsetts av landstingskommunens förvaltningsutskott, sammanträcla inför landskamreraren å en eller flera läniplip orter för förberedande överlägcningar rörande tillämpningen av de allnianna grunderna
vid den förestäönde allmänna tastighetslaxeringen; och äger länsstyrelsen
till dessa sammanträden kalla jamval andra personer, villia pä grund av
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verksamhet eller eljest kunna antagas äga sakkunskap rörande fastigtsvärdena inom länet eller delar därav eller ock särskilt rörande värdeg av skogsmark och skog.
Vid sådant sammanträde redogör landskamreraren för priserna vid föräljning av fastigheter inom länet under tiden efter senaste allmänna fastigetstaxering och för de slutsatser beträffande fastigheternas allmänna
luvärde, som enligt hans mening kunna dragas av dessa priser, så ock
'‘r övriga av honom kända förhållanden av beskaffenhet att inverka på
ämnda värde. Därjämte skall landskamreraren framlägga jämlikt 143 §
mom. andra stycket upprättat förslag till lokala skogstaxeringsanvisingar ävensom, i den mån så finnes erforderligt, förslag till särskilda
visningar jämväl i andra hänseenden, såsom angående redovisningen av
‘ka ägoslag, värdesättning av övrig mark och bete å skogsmark samt
etliga grunder för taxeringen av annan fastighet med mera. Avser samanträdet överläggning angående taxeringen inom allenast viss del av
■ et, skola redogörelserna och förslagen därefter lämpas.
, För sådana trakter inom länet, där jordbruksfastigheterna kunna med
seende å ägoslag och jordens beskaffenhet anses vara väsentligen liktade, böra de vid dessa sammanträden närvarande på grundval av den
edogörelse, landskamreraren enligt vad nyss är sagt har att avgiva, beäffande fastigheter i skilda storleksgrupper föreslå vissa värden för ytet mark av olika ägoslag, godhetsklasser och brukningsförhållanden
der förutsättning av normalt byggnadsbestånd, vilka enhetsvärden må
jäna till ledning vid taxeringen av jordbruksfastigheter. Jämväl i fråga
m annan fastighet samt beträffande värdesättning av skogsmark och
äxande skog skola övervägas enhetliga grunder för taxeringen.
2 mom. Skulle för åstadkommande av en jämn och likformig taxering
stad länsstyrelsen finna lämpligt, att sammanträde inför landskamreraren
ålles med ordförande och ledamöter av stadens fastighetstaxeringsnämnr, må sådant sammanträde äga rum före taxeringsarbetets påbörjande,
ärvid skola stadgandena i 1 mom. hava motsvarande tillämpning,
3 mom. Landskamreraren har att upprätta och senast den 25 augusti året
äst före taxeringsåret till riksskattenämnden insända förslag till anvisningför fastighetstaxeringen inom länet, däri inbegripet lokala skogstaxeringsvisningar. Riksskattenämnden skall senast den 15 september året näst
re taxeringsåret till landskamreraren återställa förslaget jämte de eringar mot detsamma, som nämnden funnit anledning framställa. Lands'mreraren har att förelägga fastighetsprövningsnämnden omförmälda förg och erinringar. Fastighetsprövningsnämnden skall på grundval av
mnda handlingar fastställa lokala skogstaxeringsanvisningar och övriga
\4sningar till ledning för fastighetstaxeringen, vilka senast den 30 sepber året näst före taxeringsåret skola tillställas ordförandena i bered’ngsnämnderna och fastighetstaxeringsnämnderna samt samtidigt överndas till riksskattenämnden.
145 §.
Sedan de av fastighetsprövningsnämnden fastställda lokala skogstaxegsanvisningarna och övriga anvisningar för fastighetstaxeringen kommit
fÖrandena i beredningsnämnderna och fastighetstaxeringsnämnderna
anda och innan beredningsnämnderna börja det egentliga arbetet, skall
ndet ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden, efter samråd med taxegsintendenten i länet angående tid och plats, sammankalla de av länselsen och landstingskommunens förvaltningsutskott utsedda ledamöna i fastighetstaxeringsnämnden ävensom samtliga ordförande i de till
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fastighetstaxeringsdistriktet hörande beredningsnäranderna till överläggningar rörande det förestående taxeringsarbetet. Vid överläggningarna bör
uppmärksamhet ägnas åt åtgärder för befordrande av likformig taxering
inom fastighetstaxeringsdistrilvtets olika delar samt åt spörsmål, som kunna
förväntas vålla beredningsnämnderna svårigheter.
146 §.
1 mom. Sedan länsstyrelsen ombesörjt, dels att de vid närmast föregående
allmänna fastighetstaxering tillgängliga jordregisterutdragen blivit fullständigade med de anteckningar, som efter utdragens upprättande tillkommit
i jordregistret, dels att utdrag verkställts av jordregistret i de delar, soin
upplagts under samma tidrymd, skall länsstyrelsen senast den 15 sep tember året näst före taxeringsåret till ordföranden i vederbörande beredningsnämnd översända omförmälda utdrag ävensom de vid närmast föregående
allmänna fastighetstaxering och därefter avgivna, hos länsstyrelsen förvarade fastighetsdeklarationer och andra uppgifter rörande fastigheter inom
beredningsdistriktet.
1 den ordning, Kungl. Maj:t bestämmer, skall beredningsnämndens ordförande därjämte erhålla tillgång till de vid närmast föregående allmänna
fastighetstaxering upprättade fastighetslängderna, såvitt beredningsdistriktet angär.
2 mom. Samtidigt med översändande av de av fastighetsprövningsnämnden fastställda lokala skogstaxeringsanvisningarna och övriga anvisningar
för taxeringen på sätt i 144 § 3 mom. sägs har länsstyrelsen att till ordföranden i den beredningsnämnd å landet eller fastighetstaxeringsnämnd
i stad, som i varje särskilt fall vederbör, översända de i 139 § omförmälda
uppgifterna.
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rV. Om beredningsnämiidernas verksamhet
147 §.
Beredningsnämndens ordförande åligger huvudsakligen:
1) att tillhandahålla deklarationsblanketter samt meddela den som därom
framställer begäran erforderliga upplysningar om honom åliggande deklarationsskyldighet och sättet för dess fullgörande,
2) mottaga, ordna och granska deklarationer, uppgifter och andra handlingar,
^
3) vidtaga åtgärder för felande deklarationers och andra uppgifters mförskaffande,
4) tillse att anmälda eller eljest kända förändringar i avseende å äganderättsförhållandena bliva iakttagna och införda i fastighetslängden,
5) kalla nämndens ledamöter till sammanträde, leda nämndens ai-bete
samt vid sammanträdena föra ordet och vara föredragande,
6) ombesörja förandet av nämndens protokoll och längder samt övriga
göromål av expeditionell art, samt
7) avgiva yttranden i besvär smål.
Vid fullgörande av honom åliggande uppgifter må ordförande åtnjuta bitrade av personal, som för sådant ändamål kan anvisas.
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148 §.

1 mom. Beredningsnämndens sammanträden hållas å tid och plats, som
ordföranden bestämmer efter samråd med ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden. Möter för ledamot hinder att tillstädeskomma, skall han i
sitt ställe kalla sin suppleant och tillika härom underrätta ordföranden i be- J'lif
redningsnämnden.
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id sammanträdena föres protokoll i erforderlig omfattning. Protokollet
teras av två av nämnden utsedda ledamöter.
iltSlii ■
$ mom. Sammanträde med beredningsnämnd skall hållas inom slutna
rrar. Ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet är dock berät‘gad att företräda inför beredningsnämnd för att meddela upplysningar till
edning vid taxering av fastigheten.
tiaiir'
3 mom. Taxeringsintendenten i länet eller av honom beordrad tjänstean äger närvara vid sammanträde med beredningsnämnd till fullgörande
te'!i
v vad honom åligger enligt 172 §, jämförd med 59 §.
i Ordförande i fastighets taxeringsnämnd äger närvara vid sådant samnträde och därunder deltaga i överläggningen men ej i besluten.
;
149 §.
cVid beredningsnämndens första sammanträde skall ordföranden, innan
festoilg'
eringsarbetet tager sin början, avgiva noggrann redogörelse ej mindre
!l4ä
. rande av fastighetsprövningsnämnden fastställda enhetsvärden och övriga
■■ deringsgrunder, såvitt distriktet berör, än även rörande de köp av jordJiat'n
uksfastighet inom distriktet, som förekommit under tiden efter senaste
[ijlil'i '
raänna fastighetstaxering, samt de slutsatser beträffande fastigheternas
llmänna saluvärde i orten, som enligt ordförandens mening kunna dragas
V de vid dessa köp tillämpade priser. Finnas inom distriktet fastigheter
ed skog, bör i redogörelsen tillika lämnas upplysning rörande det virkestlt^l
orråd,
som i medeltal per hektar finnes inom länet eller vederbörlig del
nikasHÉl
ärav, och dess fördelning på trädslagsklasser och förrådsgrupper samt, i
“rekommande fall, trädslag ävensom rörande innehållet i övrigt av de lo'ala skogstaxeringsanvisningarna.
:
150 §.
1 mom. Beredningsnämnden har att föreslå värden för fastigheterna i
lit ¬
distriktet,
. 2 mom. Beredningsnämndens förslag till taxering skola upptagas i taxengslängd (fastighetslängd). Närmare föreskrifter angående längdens fö:3:
ande meddelas av Kungl. Maj :t. Fastighetslängden underskrives av beredingsnämndens ordförande och de ledamöter, som utsetts att justera nämnens protokoll.
3 mom. De av beredningsnämnden följda grunderna för taxeringen, såvitt
^ går jordbruksfastighet, skola för varje fastighet upptagas i en särskild
"ngd enligt fastställt formulär. Denna längd skall med lämpliga mellanliin#
um under beredningsarbetet framläggas för nämnden, som i händelse av
jämnhet i taxeringen har att verkställa erforderlig jämkning. Då nämnjadi,
ens förslag till taxering föreligger färdigt, skall längden i justerat skick
ogas vid protokollet. Senast den 20 december skall ordföranden översända
ammandrag av längden till landskamreraren i länet.
k y
151 §.
0li!^
' Vad i 62 och 64 §§ är stadgat om jäv och omröstning i taxeringsnämnd
all äga motsvarande tillämpning beträffande beredningsnämnd,
låli^p
. Beslut må icke fattas av beredningsnämnd, såvida icke ordföranden och
inst två ledamöter äro tillstädes. Dock skall den omständigheten, att leda
mot av nämnden har att avträda vid behandling av viss taxering, icke utgöra
nder mot att beslut fattas rörande ifrågavarande taxering,
' Ordföranden har att i fastighetslängden angiva det värde, han ansett böra
reslås, i de fall, då beredningsnämndens beslut utfallit på annat sätt.
Annan ledamot i beredningsnämnd, som deltagit i nämndens beslut, äger
00^'
föra reservation mot beslutet. Reservation skall anmälas innan samman■
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trädet avslutas samt, om den närmare utvecklas, avfattas skriftligen och oiU?
,j
avgivas sist vid justeringen av protokollet.
Av nämnden anlitad sakkunnig äger att beträffande taxering, vid vars
handläggning han biträtt, anteckna särskild mening till protokollet.
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152 §.
Beredningsnämndens förslag skall föreligga färdigt senast den 10 december året näst före taxeringsåret.
Beredningsnämndens ordförande skall senast den 15 i nämnda månad
med allmänna posten tillsända sådan ägare eller därmed likställd innehavare av skattepliktig fastighet, Aulkens namn och postadress äro för ordföranden kända, underrättelse om det för fastigheten föreslagna taxeringsvärdet. Underrättelse som nu sagts skall även innehålla upplysning, att ägaren eller innehavaren av fastigheten äger senast den 5 påföljande januari
till beredningsnämndens ordförande avgiva skriftliga erinringar mot förslaget.
Beredningsnämndens förslag skall under tio dagar viss angiven tid på
dagen hållas tillgängligt inom kommunen hos beredningsnämndens ordförande eller någon dess ledamot, med rätt för ägare eller därmed likställd
innehavare av fastighet inom distriktet att på sätt och inom tid, som i nästföregående stycke stadgas, avgiva erinringar mot förslaget, åliggande det
ordföranden att sådant i vederbörlig ordning kungöra.
Därest erinran mot förslaget avgivits eller känt blivit, att beträffande i
fastighetslängden uppförd fastighet före årsskiftet inträffat sådan omständighet, som föranleder, att fastigheten skall uppdelas i flera taxeringsenheter, skall ordföranden senast den 20 januari hålla sammanträde med
beredningsnämnden, som har att yttra sig över inkommen erinran samt i
förekommande fall avgiva nytt förslag till taxering. Dylika yttranden och
förslag upptagas i protokollet.
Senast den 25 januari skall beredningsnämndens ordförande till ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden överlämna de upprättade fastighetslängderna, behörigen summerade, ävensom nämndens protokoll, de deklarationer och andra skriftliga uppgifter och upplysningar, som avlämnats till
ledning vid taxeringen, samt de enligt 146 § beredningsnämndens ordförande tillhandakomna handlingarna.
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V. Om fastighetstaxeringsnämndemas verksamhet
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153 §.
Ordförande i fastighetstaxeringsnämnd å landet skall huvudsakligen
1) för vinnande av jämnhet och likformighet i taxeringen följa arbetet
i beredningsnämnderna inom fastighetstaxeringsdistriktet samt i erforderlig utsträckning lämna anvisningar för arbetets bedrivande,
2) före fastighetstaxeringsnämndens sammanträde granska de från beredningsnämndernas ordförande inkomna längderna och övriga handlingar
och därvid särskilt undersöka, huru beredningsnämnderna tillämpat de
enhetsvärden och de värderingsgrunder i övrigt, som av fastighetsprövningsnämnden fastställts, ävensom huru beredningsnämndernas uppskattning av virkesförrådet och dess fördelning på tiädslagsklasser och förradsgrupper samt, i förekommande fall, trädslag överensstämmer med uppgifterna härom i de för taxeringen fastställda lokala skogstaxeringsanvisningarna.
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3) vidtaga åtgärder för införskaffande av de uppgifter och upplysningar,
ni ytterligare må finnas erforderliga för taxeringen,
4) kalla fastighetstaxeringsnämndens ledamöter till sammanträden och
m utsatt tid och ställe härför i god tid underrätta länsstyrelsen,
5) leda nämndens arbete och vid sammanträdena föra ordet,
6) ombesörja förandet av nämndens protokoll och längder, samt övriga
öromål av expeditionell art, ävensom
7) avgiva yttranden i besvärsmål.
' Ordförande i fastighetstaxeringsnämnd i stad har enahanda åligganden
om i 147 § stadgas för ordförande i beredningsnämnd. Det åligger honom
tt i god tid underrätta länsstyrelsen om utsatt tid och plats för fastighetsxeringsnämndens sammanträden.
Vid fullgörande av honom åliggande uppgifter må ordförande i fastigetstaxeringsnämnd åtnjuta biträde av personal, som för sådant ändamål
än anvisas,
154 §.
1 mom. Sammanträden med fastighetstaxeringsnämnd å landet hållas
tid och plats, som ordföranden bestämmer. Möter för ledamot hinder att
Istädeskomma, skall han i sitt ställe kalla fÖr honom utsedd suppleant och
‘llika härom underrätta ordföranden. Föredragande i nämnden är vederörande beredningsnämnds ordförande beträffande de fastigheter, som
’Ilhöra hans beredningsdistrikt.
Vid sammanträdena föres protokoll i erforderlig omfattning. Protokollet
usteras av två av nämnden utsedda ledamöter.
Sammanträde med nämnden skall hållas inom slutna dörrar.
Angående rätt för ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet
tt företräda inför nämnden samt om befogenhet för taxeringsintendenten
^ länet eller av honom beordrad tjänsteman att närvara vid sammanträde
ed fastighetstaxeringsnämnd å landet skola bestämmelserna i 148 § 2
Ch 3 mom. äga motsvarande tillämpning.
2 mom. Innan fastighetstaxeringsnämnd å landet börjar det egentliga
betet, skall ordföranden, efter samråd med taxeringsintendenten i länet
gående tid och plats, kalla de av länsstyrelsen och landstingskommunens
prvaltningsutskott utsedda ledamöterna ävensom samtliga ordförande i
eredningsnämnderna i de till fastighetstaxeringsdistriktet hörande bedningsdistrikten till ett förberedande sammanträde. Vid detta har ordöranden, med erforderligt biträde av beredningsnämndernas ordförande,
tt avgiva noggrann redogörelse för de värderingsgrunder, efter vilka varje
eredningsnämnd upprättat sitt förslag, ävensom för sin egen mening,
uruvida och i vad mån dessa värderingsgrunder kunna anses överenstämma med av fastighetsprövningsnämnden fastställda enhetsvärden och
'nvisningar i övrigt eller eljest med de priser, som erhållits vid fastighets"rsäljningar i orten. På grundval av dessa redogörelser skola de vid samanträdet närvarande taga under övervägande och för anteckning till
fotokollet uttala sin mening, vilka allmänna jämkningar av beredningsmndernas förslag finnas erforderliga för en jämn och likformig taxering
hela fastighetstaxeringsdistriktet.
Avskrift av protokollet skall inom tio dagar efter sammanträdet av ordfanden översändas till landskamreraren, som har att, efter därav tagen
1, till finansdepartementet insända de inkomna protokollsavskrifterna
ensom de i 150 § 3 mom. angivna sammandragen.
3 mom. Sedan det i 2 mom. omförmälda sammanträdet hållits, tager
xeringsarbetet sin början med de kommuner, där vid nämnda sammanäde beredningsnämndernas förslag ansetts tillfredsställande, samt fortgår
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kommun efter kommun och fastighet efter fastighet. Föredraganden har
att i varje fall meddela såväl beredningsnämndens förslag som ock sin egen
mening ävensom redogöra för inkomna erinringar och de ändringar, som
beredningsnämnden funnit sig böra föreslå. Nämnden beslutar därefter med
vilket belopp taxeringsvärde skall åsättas varje fastighet.
Nämndens sålunda fattade beslut skola, där de skilja sig från beredningsnämndens förslag, antecknas i fastighetslängderna.
Fastighetslängderna underskrivas av nämndens ordförande och vederbörande beredningsnämndsordförande samt en av nämnden utsedd ledamot.
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155 §.
1 mom. Sammanträden med fastighetstaxeringsnämnd i stad hållas inom
staden å tid och ställe, som ordföranden bestämmer. Möter för ledamot
hinder att tillstädeskomma, skall han i sitt ställe kalla för honom utsedd
suppleant och tillika härom underrätta ordföranden.
Vid sammanträdena föres protokoll i erforderlig omfattning. Protokollet
justeras av två av nämnden utsedda ledamöter.
Sammanträde med nämnden skall hållas inom slutna dörrar.
Angående rätt för ägare och därmed likställd innehavare av fastighet att
företräda inför nänmden samt om befogenhet för taxeringsintendenten i
länet eller av honom beordrad tjänsteman att närvara vid sammanträde med
fastighetstaxeringsnämnd i stad skola bestämmelserna i 148 § 2 och 3 mom.
äga motsvarande tillämpning.
2 mom. Är stad indelad i två eller flera fastighetstaxeringsdistrikt och
har sådant sammanträde, som i 144 § 2 mom. omförmäles, icke funnits
erforderligt, skall länsstyrelsen uppdraga åt ordföranden i en av fastighetstaxeringsnämnderna att före taxeringsarbetets påbörjande kalla övriga ordförande och ledamöter till sammanträde för förberedande överläggningar
rörande de allmänna grunder, som böra i stadens skilda delar komma i tilllämpning vid taxeringen; och äger länsstyrelsen på framställning av den
sammankallande ordföranden medgiva, att han må till detta sammanträde
kalla jämväl andra personer, vilka på grund av sin verksamhet eller eljest
kunna antagas äga sakkunskap rörande fastighetsvärdena inom staden.
3 mom. Fastighetstaxeringsnämnd i stad företager fastighetstaxeringen
i den ordning, som finnes bäst lämpad för vinnande av jämnhet och likformighet mellan taxeringsvärdena i stadens olika delar. Nämnden beslutar,
med vilket belopp taxeringsvärde skall åsättas varje fastighet. Nämnden
bör i den omfattning, som befinnes lämplig, dessförinnan bereda ägare eller
därmed likställd innehavare av skattepliktig fastighet tillfälle att inom viss
angiven tid yttra sig över av nämnden ifrågasatt värde å fastigheten.
Då ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet beredes tillfälle
att yttra sig över det av nämnden ifrågasatta värdet å fastigheten, skall han
samtidigt underrättas därom att särskild underrättelse om fastighetstaxeringsnämndens beslut icke kommer att tillsändas honom, därest det ifrågasatta värdet av nämnden fastställes såsom taxeringsvärde. Därjämte skall
meddelandet innehålla upplysning om vad som skall iakttagas vid anförande
av besvär över fastighetstaxeringsnämndens beslut rörande taxeringen.
Fastighetstaxeringsnämndens beslut om taxering skola antecknas i fastishetslängd, och skola i fråga om denna längd stadgandena i 150 § 2 mom.
- ^
t
rmTn/1m»nci frvT fflVP.hava motsvarande
tillämpning. De av nomnH/^n
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sägs, dock att sammandrag av längden icke skall översändas till landskamreraren i länet.
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156 §.
ad i 62 och 64 §§ är stadgat rörande jäv och omröstning i taxeringstönd skall äga motsvarande tillämpning i fråga om fastighetstaxeringsmnd.
/Beslut må icke fattas av fastighetstaxeringsnämnd å landet, såvida icke
föranden, föredraganden samt en av landstingskommunens förvaltningsskott vald och en kommunvald ledamot äro tillstädes, samt av fastigétstaxeringsnämnd i stad, såvida icke ordföranden och minst två ledamö_ r äro tillstädes. Dock skall den omständigheten, att ledamot av fastighetseringsnämnd har att avträda vid behandling av viss taxering icke utgöra
nder mot att beslut fattas rörande ifrågavarande taxering.
Ordföranden skall i händelse av avvikande mening låta densamma ancknas till protokollet. Motsvarande skyldighet har föredragande i fastigetstaxeringsnämnd å landet.
Annan ledamot i fastighetstaxeringsnämnd, som deltagit i nämndens beut, äger anföra reservation mot beslutet. Reservation skall anmälas innan
ammanträdet avslutas samt, om den närmare utvecklas, avfattas skriftligen
ch avgivas sist vid justeringen av protokollet.
Av nämnden anlitad sakkunnig äger att beträffande taxering, vid vars
dläggning han biträtt, anteckna särskild mening till protokollet.
157 §.
" 1 mom. Fastighetstaxeringsnämndens arbete bör taga sin början å län
et senast den 5 februari under taxeringsåret och i stad senast den 1 oktober
et dessförinnan, dock att vad nu sagts icke har avseende å Stockholm,
betet skall vara avslutat i länen senast den 25 mars och i Stockholm se
st den 15 juni under taxeringsåret.
2 mom. Har ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet å landet
,givit erinringar mot beredningsnämndens förslag eller har fastighetstaxe’ gsnämnden, utan att erinringar avgivits, beslutat åsätta fastighet annat
eringsvärde än det av beredningsnämnden föreslagna eller eljest beslutat
ångå beredningsnämndens förslag, åligger det fastighetstaxeringsnämndens
rdförande att tillsända ägaren eller innehavaren, därest dennes namn och
bstadress äro för ordföranden kända, underrättelse om det taxeringsvär‘éj som av fastighetstaxeringsnämnden beslutats.
Ordförande i fastighetstaxeringsnämnd i stad åligger att tillsända sådan
are eller därmed likställd innehavare av skattepliktig fastighet, vilkens
n och postadress äro för ordföranden kända, underrättelse om det taxegsvärde, som av nämnden beslutats. Vad nu sagts skall dock icke gälla, om
öddelande rörande ifrågasatt taxeringsvärde tillsänts ägaren eller innevaren och taxeringsvärde åsatts fastigheten på sätt i meddelandet angis.
Underrättelse, som i detta moment avses, skall innehålla upplysning om
d som skall iakttagas vid anförande av besvär över fastighetstaxeringsndens beslut.
.5 mom. Senast den 31 mars eller vad angår Stockholm den 21 juni skall
tighetstaxeringsnämndens ordförande till länsstyrelsen insända fastigtsdeklarationerna och övriga handlingar ävensom berednings* och fastigtstaxeringsnämndernas protokoll. Fastighetslängderna skola avlämnas å
tid och i den ordning, Kungl. Maj :t föreskriver.
' mom. Fastighetslängderna, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift, skola
a att tillgå för landskamreraren, taxeringsintendent och fastighetsprövsnämnden sanit i den ordning, Kungl. Maj :t föreskriver, utom vad angår
clcholm, offentligen framläggas inom vederbörande kommun under minst
ton dagar före den 15 maj under taxeringsåret.
■■
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VI. Om fastighetsprövningsnämndernas verksamhet
158 §.
i-aii
Sedan fastighetslangderna med tillhörandehandlingar inkommit till läns
styrelsen, skola längderna ävensom de hos berednings- och fastighetstaxeringsnämnderna förda protokollen granskas, varvid taxeringsintendent har
att hos fastighetsprövningsnämnden göra framställningar om de åtgärder,
som erfordras för åstadkommande av en med skatteförfattningarna överens- c ^
stämmande, jämn och likformig fastighetstaxering.
n'
Länsstyrelsen äger, där så anses erforderligt, kalla ordförande eller leda
mot i fastighetstaxeringsnämnd i länet eller andra i fastighetsvärdering
kunniga och erfarna personer att under granskningsarbetet infinna sig för \
upplysningars meddelande.
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159 §.
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Kungl. Maj :t äger förordna, att med ledning av de i 154 § 2 mom. andra
stycket omförmälda handlingarna undersökning skall verkställas till utrönande, huruvida vid taxeringen av jordbruksfastigheter å landsbygden
jämnhet och likformighet de olika länen emellan blivit uppnådd. Verkställes sådan undersökning, skall resultatet därav meddelas landskamrerarna
och taxeringsintendenterna senast den 30 april under taxeringsåret.
Ovannämnda handlingar skola tillhandahållas kammarrätten senast den
1 oktober under taxeringsåret.
160 §.
1 mom. Fastighetsprövningsnämnds arbete skall vara avslutat senast den
30 september under taxeringsåret, i Stockholm den 31 oktober.
2 mom. Fastighetsprövningsnämnd eller dess ordförande äger, där så
anses erforderligt, kalla ordförande eller ledamot i fastighetstaxeringsnämnd
i länet eller andra i fastighetsvärdering kunniga och erfarna personer att
infinna sig vid sammanträde med fastighetsprövningsnämnden eller hos
dess ordförande för att meddela upplysningar.
161 §.
Genom prövningsnämndens kansli skola införskaffas erforderliga yttran
den över hos fastighetsprövningsnämnden anförda besvär och gjorda fram
ställningar; där yttrandena därtill föranleda, skola påminnelser infordras
från vederbörande. Taxeringsintendent har att åvägabringa för Besvärens
och framställningarnas prövning eljest erforderlig utredning.
162 §.
Beträffande fastighetsprövningsnämnds verksamhet skall i övrigt vad
som stadgas om prövningsnämnd i 78—88, 90—92 och 94 ^§§ gälla i tillä^mpliga delar, därvid vad som stadgas angående besvär av taxeringsintendent
skall tillämpas jämväl å framställning enligt 158 § samt vad som avser
n n oll O'JAQ r
£1V
skattskyldig.-r skall gälla ägare eller därmed lllz-otön/l
likställd 4innehavare
av fflRtlfffastig
het och annan, för vilken garantibelopp för fastighet skall upptagas såsom
skattepliktig inkomst.
Åtgärder, som avses i 91 §, skola, sedan fastighetsprövningsnämndens arbete avslutats, företagas av prövningsnämnden i länet.
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Vn. Om fuUföIjd av talan
163 §.
1 mom. över beslut av fastighetstaxeringsnämnd må besvär anföras hos
f astighetsprövningsnämnden
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av ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet, såvitt fastigén rörer,
) av vederbörande kommun.
Besvären skola avfattas skriftligen samt ingivas eller insändas till prövhgsnämndens kansli.
^esvären skola vara inkomna
i länen senast den 15 maj under taxeringsåret och
1 Stockholm senast den 10 augusti under taxeringsåret.
2 mom. Taxeringsintendent äger att genom framställning, som i 158 §
gs, yrka ändring i fastighetstaxeringsnämnds beslut.
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164 §.
: i mom. Ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet, så ock
ommun må hos kammarrätten anföra besvär över fastighetsprövningsämnds beslut rörande viss fastighet,
1) om klaganden besvärat sig hos fastighetsprövningsnämnden över fasghetstaxeringsnämndens beslut men hans talan icke bifallits,
2) om fastighetsprövningsnämnden ändrat fastighetens taxering utan att
dan ändring påyrkats av honom.
2 mom. Taxeringsintendent må hos kammarrätten anföra besvär, om fasghetsprövningsnämnden icke bifallit av honom gjord framställning eller
astighetsprövningsnämnden efter besvär ändrat fastighetstaxeringsnämnds
eslut.
3 mom. Besvär till kammarrätten må endast innefatta fullföljande helt
Iler delvis av yrkande, som klaganden framställt hos fastighetsprövningsämnden. Har denna ändrat fastighetstaxeringsnämnds beslut utan att yr
ande därom framställts av klaganden, må besvären till kammarrätten icke
efatta längre gående yrkande än taxeringens bestämmande i enlighet med
stighetstaxeringsnämndens beslut.
. 4 mom. Vad i 96 och 97 §§ är stadgat skall äga motsvarande tillämpning
éträffande besvär över allmän fastighetstaxering, dock att besvärsakt skall,
är ej särskilda omständigheter föreligga, översändas till kammarrätten
om fyra månader efter det att besvären inkommit till prövningsnämndens
nsli.
Vid besvär över fastighetsprövningsnämnds beslut i fråga om fastighetsxering skall, utöver i 97 § angivna handlingar, fogas utdrag av taxeringsgd beträffande närmast föregående taxering av fastigheten.
I förteckning över anförda besvär skola besvär över allmän fastighetsxering upptagas för sig utan sammanblandning med övriga besvär.
165 §.
1 mom. Vid handläggning i kammarrätten av mål angående allmän fashetstaxering skola deltaga tre av rättens ledamöter, därav minst två ordiie, av vilka sistnämnda en efter Kungl. Maj :ts förordnande skall föra
|det, samt två av de särskilda ledamöter, om vilka i 2 mom. förmäles; dock
,!å utevaro av en av de särskilda ledamöterna icke hindra måls avgörande,
"rest tre av kammarrättens ledamöter äro om slutet ense.
\Utan hinder av vad i första stycket sägs äger Kungl. Maj :t beträffande
'ssa grupper av ifrågavarande mål föreskriva, att bestämmelsen om särilda ledamöters deltagande i målens handläggning ej skall äga tillämp-

ng-

( 2 mom. Kungl. Maj :t förordnar fÖr högst fem år i sänder minst nio,
gst tjugu i praktiska värv förfarna män med god kännedom om fastigtsförhållandena i allmänhet att efter kallelse inträda såsom ledamöter
kammarrätten vid handläggning av mål, som i 1 mom. avses. Av dessa
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personer skola minst tre äga sakkunskap beträffande värdering av skogs
, ij^j.
mark och växande skog, minst två beträffande värdering av vattenfalls
,,
fastighet, minst två beträffande värdering av jordbruksfastighet i Övri
och minst två beträffande värdering av annan fastighet i övrigt. Avgå
y
sådan person under den tid, för vilken han blivit utsedd, förordnar Kungk ,V j
Maj :t annan person i hans ställe.
Ledamot som här sägs skall vara svensk medborgare. Ej må sådant uppdrag utövas av den, som är omyndig eller försatt i konkurstillstånd.
"'
3 mom. Kungl. Maj :t äger meddela närmare föreskrifter angående inkallande av de i 2 mom. nämnda ledamöter till tjänstgöring i kammarrätten samt angående ordnandet av kammarrättens arbete med handlägg*
ning av mål angående alhnän fastighetstaxering och därmed sammanhängan“
de frågor.
:
•
166 §.
1 mom. Besvär över allmän fastighetstaxering må hos prövningsnäranden
i länet anföras i särskild ordning av ägare eller därmed likställd innehavare
av fastighet,
1) om fastighet uppförts såsom skattepliktig, ehuru den är undantagen 'ifotijli
från skatteplikt, eller taxering ägt rum av annan egendom än som enligt'.lifillcrliDiii
4 § tredje stycket kommunalskattelagen är att hänföra till fastighet,
ririfeh
2) om fastighet taxerats å mer än en ort eller eljest taxerats i fall, där '
'
taxering av fastigheten icke bort äga rum,
,^
3) om fastighet på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppen- jjyipiö
bart förbiseende blivit felaktigt taxerad, samt
)jiiTilelsMa
4) om underrättelse, som avses i 152 § andra stycket, 155 § 3 mom. första ;
och andra styckena eller 157 § 2 mom., haft felaktigt innehåll.
Har taxeringen prövats av kammarrätten eller av fastighetsprövnings- ,
nämnd, skola dock besvären anföras hos kammarrätten.
!
Kammarrätten må, om besvär som anförts i särskild ordning finnas böra ]
upptagas till prövning, förordna att målet skall upptagas och vidare handläggas av i första stycket avsedd prövningsnämnd.
2 mom. I fall som i 1 mom. sägs må besvär anföras jämväl av taxerings'
intendent.
3 mom. Besvär, som i denna paragraf avses, skola vara inkomna före ut-^
gången av femte året efter taxeringsåret.
' ^'-wssoin
4 mom. Anföras besvär i särskild ordning hos prövningsnämnd skall vad
i 75 § stadgas äga motsvarande tillämpning.
Skola besvären anföras hos kammarrätten, gäller i tillämpliga delar vad
som stadgas i 96 § första stycket och 97 §.
167 §.
över kammarrättens utslag i mål angående allmän fastighetstaxering, så
vitt rörer tillämpning av 6 § 1 mom., 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 § kommunal- ^
skattelagen, må klagan icke föras.
Den som icke åtnöjes med kammarrättens utslag i mål angående allmän
fastighetstaxering, såvitt angår annan fråga än i första stycket sägs, äger vahou
hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, som skola vara inkomna til
finansdepartementet inom två månader efter det klaganden erhållit del ,• JäiBväl
kammarrättens utslag.
168 §.
Besvärsrätt liksom för ägare eller därmed likställd innehavare av fasti
het tillkommer jämväl annan för vilken garantibelopp för fastigheten sk
<5! a
upptagas såsom skattepliktig inkomst, så ock arrendator, vilken jämli
crpnfpmnf nonr(
avtal, inrrånrrrit
ingånget pftpr
efter l^nmTniTntilclffltfplnrfpns
kommunalskattelagens ilfrnfUrndnnHp
ikraftträdande, gentemot
ägare 'Silrn
eller innehavaren har att ansvara för skatt för fastighets garantibelop
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'Vad i 107 samt 110—112 §§ är stadgat rörande besvär över taxering för
omst eller förmögenhet skall i tillämpliga delar gälla jämväl beträffande
svär över allmän fastighetstaxering.
Utslag av kammarrätten eller Kungl. Maj :t beträffande allmän fastighetsxering skall, därest utslaget innefattar ändring av prövningsnämnds belut, för kännedom tillställas, förutom klaganden, den som vid taxeringsårets
ngång ägt fastigheten eller varit skyldig att erlägga skatt för garantibelopp
“r densamma, den kommun, där fastigheten är belägen, taxeringsintendenn i det län, där fastigheten är belägen, så ock där fastighetens ägare eller
ärmed likställd innehavare vid ingången av taxeringsåret hade sin hem
ortskommun i annat län, taxeringsintendenten i det länet.
’ , Vid sådant utslag eller beslut beträffande allmän fastighetstaxering, som
102 § första stycket sägs, skall fogas underrättelse till den skattskyldige
m rätt för honom att anföra besvär enligt nämnda paragraf och om vad
n därvid har att iakttaga.
'
169 §.
Om vid prövning av besvär hos kammarrätten eller Kungl. Maj :t rörande
Ilmän fastighetstaxering befinnes, att taxeringen verkställts å orätt ort
er å rätt ort underlåtits, må, efter vederbörandes hörande, vidtagas erforerlig rättelse å ort som vederbör; dock må taxeringen icke höjas utöver
d tidigare bestämts, därest besvären icke innefatta yrkande om sådan
ojning.
r Beträffande prövningsnämnds befogenhet att vidtaga åtgärd som avses i
Örsta stycket skola bestämmelserna i 105 § 2 mom. gälla i tillämpliga delar.
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170 §.
‘ Vad i 117 § första, tredje och fjärde styckena samt 122 § första stycket
tadgas om tystnadsplikt och om påföljd för brott mot sådan plikt skall
a motsvarande tillämpning i fråga om allmän fastighetstaxering.
171 §.
1 mom. Den som i allmän fastighetsdeklaration eller i uppgift enligt 136 §
mom. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnat oriktig uppgift ägnad
tt leda till för låg taxering, skall, där ej gärningen är belagd med straff i
trafflagen, dömas till dagsböter.
2 mom. Fullgör någon ej behörigen uppgiftsskyldighet enligt 139 §, gäl
er vad i 120 § och 122 § andra stycket är för där avsedda fall stadgat.
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IX. Gemensamma bestämmelser
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172 §.
Utöver vad som ovan angivits skola följande bestämmelser rörande taxeg för inkomst och förmögenhet äga motsvarande tillämpning eller hava
seende jämväl å allmän fastighetstaxering:
1) 13—15 §§, 16 § 1 mom. 4) samt 2—4 mom. ävensom 17—19 §§ med
r taxeringsnämnder och prövningsnämnder gemensamma bestämmelser
mt med föreskrifter om riksskattenämnden m. m.,
.2) 46 § angående uppgifter från statlig och kommunal myndighet m. m.,
'3) 47—50 §§ angående gemensamma bestämmelser rörande deklaratiooch andra uppgifter, dock att samtliga ledamöter av vederbörande bettningsnämnd, så ock konsulent för taxering av vattenfallsfastighet äga
72 —567024. Svensk författningssamlin 1956, Nr 623
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deltaga i granskningen av deklarationer och uppgifter, som avlämnats till
ledning vid allmän fastighetstaxering,
4) 59 och 72 §§ angående taxeringsnämndernas verksamhet,
5) 123—125 §§ angående viten, samt
6) 126—128 §§ med särskilda föreskrifter.
173 §.
7 mom. Bestämmelserna i 129 § skola äga motsvarande tillämpning be
träffande kostnader för allmän fastighetstaxering, varvid följande skall
iakttagas.
1) Vad i 129 § 1 mom. vid 1) stadgas skall hava avseende å ersättning till
ordförandena i heredningsnämndema och fastighetstaxeringsnämndema
samt de av länsstjTelsen förordnade ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnderna och konsulenterna för taxering av vattenfallsfastighet.
2) Vad i 129 § 5 mom. stadgas skall hava avseende å
de personer, som jämlikt 143 § 2 mom. inkallats av länsstyrelsen för med
delande av upplysningar,
de personer, som till sammanträde enligt 144 § 1 eller 2 mom. särskilt
inkallats av länsstyrelsen eller till sammanträde enligt 155 § 2 mom, inkal
lats efter länsstyrelsens medgivande,
de ordförande i beredningsnämnd och i fastighetstaxeringsnämnd, som
på vederbörlig kallelse inställt sig till sådant sammanträde, varom förmäles
i 144 § 1 mom.,
de ordförande och ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd i stad, som på
vederbörlig kallelse inställt sig till sådant sammanträde, varom förmäles i
144 § 2 mom., samt
de personer, som inställt sig på vederbörlig kallelse enligt 158 § andra
stycket.
3) Vad i 129 § 8 mom. stadgas skall hava avseende å ledamot i fastighetsprövningsnämnd.
2 mom. I 165 § 2 mom. omförmäld ledamot av kammarrätten åtnjuter
för tid, varunder han varit inkallad till tjänstgöring, ersättning av stats
medel enligt grunder, som fastställas av Kungl. Maj :t.
Angående gottgörelse av statsmedel för verkställande av undersökning,
varom i 159 § förmäles, förordnar Kungl. Maj :t.
3 mom. Vad i 130 § första stycket stadgas skall äga motsvarande tilllämpning å kommunvald ledamot i beredningsnämnd och fastighetstaxe
ringsnämnd.
För inställelse vid fastighetstaxeringsnämnds sammanträden ävensom
för inställelse vid sammanträden, som omförmälas i 144 § 1 mom., 145 §
och 154 § 2 mom., äger av landstingskommuns förvaltningsutskott utsedd
ledamot av sådan nämnd åtnjuta dagtraktamente och resekostnadsersättning av landstingskommunens medel efter de för landstingsmän stadgade
grunder.
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FJÄRDE AVDELNINGEN
Särskild fastighetstaxering

174 §.
?^f>de
Särskild fastighetstaxering verkställes inom varje lokalt taxeringsdistrikt ö;
or
av distriktets lokala taxeringsnämnd. Dock må länsstyrelsen vid uppdeL v,
ning av kommun i lokala taxeringsdistrikt förordna, att vid särskild fas- 1
>otc
V
..fr

r^'
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ghetstaxering annan indelning skall tillämpas än som föreslmves för årlig
ering i övrigt.
Vad i denna förordning är stadgat rörande taxeringsnämndernas ocli
rövningsnämndernas verksamhet beträffande taxeringen för inkomst och
örmögenhet, så ock för sådan taxering meddelade gemensamma bestämelser rörande deklarationer och andra uppgifter ävensom föreskrifterna
m riksskattenämnden, de särskilda föreskrifterna i 126—128 §§ samt betämmelserna om viten i 123- 125 §§ och om kostnader för taxeringsarbetet
i'
129 §, 130 § och 173 § 2 mom, skola äga motsvarande tillämpning med
vseende
å handhavandet av särskild fastighetstaxering, i den mån icke här
kjl
edan annorlunda stadgas,
&
175 §.
1 mom. Har vid ingången av år, då allmän fastighetstaxering icke äger
m, beträffande viss fastighet förhållande förelegat av beskaffenhet att
öra jämlikt 12 § 2 mom, kommunalskattelagen föranleda åsättande av
tt taxeringsvärde, är fastighetens ägare eller därmed likställd inneavare skyldig att utan anmaning till ledning för fastighetens taxering det
i
et avgiva deklaration (särskild fas tighets deklaration).
■ Har fastighet eller komplex av fastigheter, som vid senaste fastighetsi
äxering behandlats som taxeringsenhet, därefter uppdelats mellan flera
f)
are eller innehavare, skola dylika deklarationer avgivas av samtliga ägare
Iler innehavare, av envar beträffande hans del av taxeringsenheten.
KG
Särskild fastighetsdeklaration skall avfattas å blankett enligt fastställt
Eje
ormulär och innehålla upplysning om det förhållande, som skall föranleda
ättande av nytt taxeringsvärde; och skall i övrigt om sådan deklaration
!
!
tillämpliga delar gälla vad om allmän fastighetsdeklaration är stadgat,
2 mom. Efter anmaning är ägare eller därmed likställd innehavare av
ii'
ästighet,
även om han förmenar, att sådant förhållande, som enligt 1 mom,
¬
"ranleder deklarationsskyldighet, icke förelegat, skyldig avgiva särskild
i!!'
astighetsdeklaration rörande fastigheten,
n
3 mom. Ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet är efter
maning skyldig att till ledning vid fastighetens taxering avgiva uppgift
■yi
ämväl angående andra förhållanden än dem, som angivas i deklarationsormuläret,
! 4 mom. Särskild fastighetsdeklaration, som skall avgivas utan anmaning,
kall avlämnas senast den 15 februari.
Om plats för avlämnande av särskild fastighetsdeklaration samt om anitcL"
aning rörande deklaration eller uppgift till ledning vid särskild fastig
1,15
hetstaxering ävensom om delgivning skola bestämmelserna i 34 § 4 mom.,
5 och 36 §§ samt 51—55 §§ äga motsvarande tillämpning.
itii

176 §.
Brandförsäkringsanstalt är efter anmaning skyldig att till ledning vid
"rskild fastighetstaxering avlämna uppgift rörande försäkringsvärdet å
yggnader, som äro hos anstalten försäkrade mot brandskada.
177 §.
i mom. Under de år, då särskild fastighetstaxering skall äga rum, har
xeringsnämnden att, så fort ske kan, företaga sådan taxering. Nämnden
därvid att för varje fastighet, å vilken jämlikt 12 § 2 mom, kommunalattelagen nytt taxeringsvärde skall sättas, besluta till vilket belopp det
a värdet skall upptagas. För övriga taxering underkastade fastigheter
ola nästföregående års taxeringsvärden oförändrade upptagas.
■r
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Taxeringsnämnden liar jämväl att pröva hos nämnden gjorda framställ-,
ningar om sådant särskilt angivande av värden å olika i taxeringsenhet in®.
gående fastigheter eller delar av fastigheter, varom i 8 § sista stycket kommunalskattelagen förmäles.
^
jjiif
2 mom. För varje lokalt taxeringsdistrikt eller, om sådant distrikt består
av mer än en kommun, för varje kommun skall föras en längd över taxe■
ringen av fastigheter (fastighetslängd). De beslutade taxeringarna skola
,
upptagas i längden. För varje fastighet, som taxeras, angivas taxeringens
belopp och namnet å den som vid taxeringsårets ingång varit ägare till fas- & .
tigheten.
r-^,| ■
3 mom. Har taxeringsnämnden åsatt fastighet nytt taxeringsvärde eller
jämlikt 8 § sista stycket kommunalskattelagen, med avvikelse från vad cl
som under nästföregående taxeringsår varit gällande, fördelat taxerings- (
värde å olika i taxeringsenhet ingående fastigheter eller delar av fastigheter
eller har taxeringsnämnden avslagit framställning om vidtagande av nu
omförmäld taxeringsåtgärd, skall underrättelse om taxeringsnämndens be- aiiiaiir-iinäitf
slut sändas till fastighetens ägare eller därmed likställd innehavare även- nföråi
som, därest annan än ägaren eller innehavaren är skyldig att erlägga skatt
för garantibelopp för fastigheten, till denne.
Qäi
Om sådan underrättelse skola bestämmelserna i 69 § 4 mom. äga motsvarande tillämpning.
tilitltit
4 mom. Samtliga ledamöter av taxeringsnämnd må deltaga i granskning- öfcliäctia
en av särskild fastighetsdeklaration.
iqifÄtfii
178 §.
1 mom. Taxering, som till följd av prövningsnämnds beslut tillkommit
eller blivit fastställd annorlunda än taxeringsnämnden bestämt, skall antecknas i vederbörlig fastighetslängd.
2 mom. Bestämmelserna i 92 § om underrättelse angående prövningsnämnds beslut i fråga om taxering för inkomst eller förmögenhet skola äga
motsvarande tillämpning å sådan nämnds beslut rörande särskild fastighetstaxering, därvid vad som avser skattskyldig skall gälla ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet och annan, för vilken garantibelopp
för fastighet skall upptagas såsom skattepliktig inkomst,
170 R

179

PiS;13Iä’

1 mom. över beslut av taxeringsnämnd rörande särskild fastighetstaxering må besvär anföras hos prövningsnämnden i länet
^
X'lrijirj
1) av ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet, såvitt fastigk
heten rörer,
jVjjtjip
2) av vederbörande kommun, samt
’ '*
3) av taxeringsintendent.
2 mom. Beträffande besvär enligt denna paragraf skall vad i 75 och 76 §§
är stadgat rörande besvär i fråga om taxering för inkomst och förmögen•
het äga motsvarande tillämpning.

180 §.

^

fmn

1 mom. Besvär över prövningsnämnds beslut rörande särskild fastighetstaxering må anföras hos kammarrätten av part som i 179 § sägs
^
1) om han anfört besvär hos prövningsnämnden men hans talan icke bifallits,
2) om prövningsnämnden ändrat fastighetens taxering utan att sådan .
ändring påyrkats av honom,
iiij. . ,
Besvär till kammarrätten må endast innefatta fullföljande helt eller del-c.^’""i
vis av yrkande, som klaganden framställt hos prövningsnämnden. Hai’

i
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ändrat taxeringsnämnds beslut utan att yrkande därom framställts av
laganden, må besvären till kammarrätten icke innefatta längre gående yr
ande än taxeringens bestämmande i enlighet med taxeringsnämndens be-

;r

ut.

, 2 mom. Beträffande besvär enligt denna paragraf skall vad i 96 och 97 §§
stadgat rörande besvär till kammarrätten i fråga om taxering för in
omst och förmögenhet äga motsvarande tillämpning. I förteckning över
förda besvär skola besvär över särskild fastighetstaxering upptagas för
e
ig utan sammanblandning med övriga besvär.
, 3 mom. I fråga om kammarrättens handläggning av mål angående sär(I
kild fastighetstaxering skall vad i 165 § är stadgat äga motsvarande tillla
pning.
IE;.
181 §.
ii;
, 1 mom. Vad i 99 § stadgas skall äga motsvarande tillämpning, om ägare
tu
er därmed likställd innehavare av fastighet icke erhållit i 177 § 3 mom.
il
oreskriven underrättelse senast den 15 juli under taxeringsåret.
il
; 2 mom. Besvär i fråga om särskild fastighetstaxering må jämväl anföras
i?
“särskild ordning av ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet,
1) om fastighet uppförts såsom skattepliktig, ehuru den är undantagen
13
ån skatteplikt, eller taxering ägt rum av annan egendom än som enligt 4 §
edje stycket kommunalskattelagen är att hänföra till fastighet,
2) om fastighet taxerats å mer än en ort eller eljest taxerats i fall, där
ering av fastigheten icke bort äga rum, samt
3) om fastighet på grund av felrälaiing, misskrivning eller annat uppenart förbiseende blivit felaktigt taxerad.
Besvär som nu sagts prövas av prövningsnämnden i länet. Har taxeringen
rövats av prövningsnämnden eller kammarrätten, ankommer det dock på
mmarrätten att pröva målet.
¬
Kammarrätten
må, om besvär som anförts i särskild ordning finnas böra
,!i^'
ptagas till prövning, förordna att målet skall upptagas och vidare hand,
ggas
av prövningsnämnden.
is
.'3 mom. I fall som i 2 mom. sägs må besvär jämväl anföras av taxeringsntendent.
' 4 mom. Besvär, som i denna paragraf avses, skola för att kunna upptagas
'11 prövning vara inkomna före utgången av femte året efter taxeringsåret.
_ 5 mom. Anföras besvär i särskild ordning hos prövningsnämnd, skall vad
‘ 75 § stadgas äga motsvarande tillämpning.
Skola besvären anföras hos kammarrätten, gäller i tillämpliga delar vad
iiS
om stadgas i 96 § första stycket och 97 §.
j

i[(l5

A

&

182 §.
över kammarrättens utslag i mål angående särskild fastighetstaxering,
vitt rörer tillämpning av 6 § 1 mom., 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 § kommunalkattelagen, må klagan icke föras.
Den som icke åtnöjes med kammarrättens utslag i mål angående särkild fastighetstaxering, såvitt angår annan fråga än i första stycket sägs,
er hos Kungl. Maj :t söka ändring genom besvär, som skola vara inkomna
finansdepartementet inom två månader efter det klaganden erhållit del
V kammarrättens utslag.
183 §.
. Besvärsrätt liksom för ägare eller därmed likställd innehavare av fastigt tillkommer jämväl annan för vilken garantibelopp för fastigheten skall
ptagas såsom skattepliktig inkomst, så ock arrendator, vilken jämlikt av-
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tal, ingånget efter kommunalskattelagens ikraftträdande, gentemot ägaren
eller innehavaren har att ansvara för skatt för fastighets garantibelopp,
Vad i 107, 108 samt 110—113 §§ är stadgat rörande besvär över taxering ^ ‘
/„/]
för inkomst och förmögenhet skall i tillämpliga delar gälla jämväl beträffande besvär över särskild fastighetstaxering.
non om i
Vad i 168 § tredje och fjärde styckena och 169 § stadgas skall äga mot- .
svarande tillämpning beträffande särskild fastighetstaxering.
184 §.
Därest efter taxeringsårets utgång fastighets taxeringsvärde i anledning
av anförda besvär ändras eller taxeringsvärde åsättes fastighet, som icke
blivit taxerad, har prövningsnämnden att efter anmälan av taxeringsintendent ^ådtaga däremot svarande åtgärder för efterföljande år under taxeringsperioden, där ej beträffande fastigheten sådant förhållande inträffat,
som jämlikt 12 § 2 mom. kommunalskattelagen bör föranleda åsättande av
nytt taxeringsvärde.
Sådan anmälan hos prövningsnämnden må jämväl göras av fastighetens
ägare eller därmed likställd innehavare eller, om besvären anförts av annan
än ägaren eller innehavaren, av denne.

ifcyfiTfl!»

jl.jjij
'fl'
. ,
f

185 §.
;ö3jnh
Vad i 117 § första, tredje och fjärde styckena samt 122 § första stycket
stadgas om tystnadsplikt och om påföljd för brott mot sådan plikt skall ZEsiEaila
äga motsvarande tillämpning i fråga om särskild fastighetstaxering.
ento

¬

Den som i särskild fastighetsdeklaration eller i uppgift som i 175 § 3 mom.
i||~
sägs uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnat oriktig uppgift, ägnad att
leda till för låg taxering, skall, där ej gärningen är belagd med straff i liiiistTiiitjii
strafflagen, dömas till dagsböter.
•
Övergångsbestämmelser

tDl

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1958, dock att förordning- 05.
ens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åtgärder, som
erfordras för förordningens tillämpning efter ikraftträdandet.
‘
I samband med ikraftträdandet skall följande iakttagas.
'iills
1. Genom förordningen upphävas taxeringsförordningen den 28 septeniber 1928 (nr 379), så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot den nya förordningens bestämmelser.
2. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest
författningsrum, som ersatts genom bestämmelse i denna förordning, skall
den bestämmelsen i stället tillämpas.
3. I fråga om taxeringar, som^
som verkställts
ver
eller bort verkställas i första
instans år 1957 eller tidigare år, skola äldre bestämmelser fortfarande gälla '
med följande undantag;
a) Besvär till kammarrätten och Kungl. Maj:t, som anföras efter den
31 december 1957, skola beredas och vidare handläggas enligt denna för- ordning.
'
b) I fråga om rätt att anföra besvär i särskild ordning skola denna för-.)
ordnings bestämmelser äga tillämpning, om besvären inkomma efter den j
31 december 1957. Vad nu sagts skall dock icke gälla sådana besvär, som
avses i 99 § och 181 § 1 mom, denna förordning.
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, c) Besvär, som efter den 31 december 1957 anföras i särskild ordning,
kola beredas och vidare handläggas enligt denna förordning,
d) På prövningsnämnd efter den 31 december 1957 ankommande uppfter skola fullgöras av prövningsnämnd, utsedd enligt bestämmelserna i
enna förordning,
t- e) Fråga om eftertaxering, som väckes efter den 31 december 1957, skall
andläggas och prövas enligt bestämmelserna i denna förordning.
4. Vad i 4 § fjärde stycket denna förordning stadgas skall, intill dess
axeringsassistent förordnats för där angivet särskilt taxeringsdistrikt, ické
älla, länsstyrelsen obetaget att inrätta sådant taxeringsdistrikt utan att
örordna taxeringsassistent för distriktet.
s:i'
5. Intill dess indelning av länet i särskilda taxeringsdistrikt, som avses
4 § fjärde stycket denna förordning, blivit för länet i dess helhet genom"rd, må länsstyrelsen i samband med indelningen i lokala taxeringsdistit',
kt i erforderlig omfattning förordna taxeringskonsulenter för sådana distkt.
Har taxeringskonsulent förordnats, åligger honom att granska självdeklationer och andra uppgifter, avgivna av fysiska personer, oskifta dödsbon
Iler familjestiftelser, vilka äro rörelseidkare eller sådana idkare av jordruk eller skogsbruk, som äro skyldiga föra räkenskaper. Han har där
jämte att granska andra deklarationer och uppgifter av mera invecklad be[‘J
kaffenhet, vilka taxeringsnämnd överlämnar till honom för granskning.
Taxeringskonsulenten äger, då fråga är om deklaration eller annan uppiiil
ift som av honom granskats, deltaga i taxeringsnämndens överläggningar
en icke i dess beslut.
. Han äger vidare utfärda anmaning, som avses i 51 § första stycket denna
:i!i
örordning, i den mån så erfordras för fullgörande av honom åvilande
«ip
ranskning av deklaration eller annan uppgift, dock att han icke äger an¬ ana skattskyldig att avlämna deklaration.
I fråga om ersättning åt taxeringskonsulent skall i tillämpliga delar gälla
ad i 129 § denna förordning stadgas om ersättning åt ordförande i taxeingsnämnd.
; 6. Erfordras utöver vad ovan stadgas särskilda bestämmelser i avseende
denna förordnings ikraftträdande, äger Kungl. Maj :t meddela sådana betämmelser.
ir
_ Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
’sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
elcräfta låtit.
lU
Stockholms slott den 23 november 1956.
SÖS,
v'fr'

GUSTAF ADOLF

life

(L. S.)

inansdepartementet)
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