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Lag
om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift;

Utkom från trycket
den 14 december 2009

utfärdad den 3 december 2009.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1398) om
kommunal fastighetsavgift
dels att 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.
1 §2 Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§,
betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det
på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som
året före taxeringsåret inte varit avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).
3 §3 Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008
a) för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört samt
värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000
kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet och
markvärdet,
b) för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för
tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant
småhus, dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet,

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per småhus,
fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastighetsavgiften per värderingsenhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad
med ett belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år 2008
och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften
uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.
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Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1 kap. 6 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension.
3 a § Fastighetsavgiften per kalenderår är för småhus som är uppfört och
till vilket det hör tomtmark som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av
avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet
för byggnaden.
Fastighetsavgiften per kalenderår är för värderingsenhet för tomtmark
som hör till småhus som är uppfört och som inte ingår i samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt 3 §, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för tomtmarken.
5 § Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus
som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska vid
tillämpningen av 3 § tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är
uppförda.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid
2011 års taxering.
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