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utfärdad den 1 december 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1398) om
kommunal fastighetsavgift
dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 6, 9 och 11 §§ ska ha 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 det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit
avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
6 § Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som
innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det
kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut
för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och
de fyra följande kalenderåren och halv fastighetsavgift för de därpå följande
fem kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som
skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår
som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, om ny
fastighetstaxering då hade företagits.
Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter
för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har minskats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av minskning.
9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsavgift finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).
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11 § I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs
om skatt i skattebrottslagen (1971:69).
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även vid beslut om slutlig
skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för
förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
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