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utfärdad den 8 juni 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om taxeringsförordningen (1990:1236) 1
dels att 8 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § skall utgå,
dels att 7 och 16 §§ samt rubriken närmast före 7 § skall ha följande lydelse.
Underrrättelse om beslut av skattemyndighet m.m.
7 §2 För skattskyldig som endast haft inkomst av kapital från vilken det
gjorts skatteavdrag enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och
som inte är skyldig att lämna självdeklaration, skall underrättelse om taxeringsbeslut lämnas i besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen.
Underrättelsen skall innehålla upplysning om
1. kontrolluppgifter enligt 3 kap. 22 och 27 §§ lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, såvitt avser utbetalarens namn, utbetalt
belopp och belopp för preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,
2. inkomst av kapital.
Riksskatteverket får bestämma att ytterligare upplysningar skall lämnas i
underrättelsen.
16 §3 Skattemyndigheten skall för varje taxeringsår upprätta ett taxeringsuppgiftsregister.
Taxeringsuppgiftsregistret skall innehålla uppgift om
1. namn, personnummer eller samordningsnummer, organisationsnummer, särskilt registrerings- och redovisningsnummer, hemortskommun och
församling,
2. personnummer för make och om sambeskattning sker med annan person, personnummer för denne,
3. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen,
4. uppgifter från kontrolluppgifter avseende inkomst av tjänst, inkomst av
kapital och avgift för pensionsförsäkring,
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5. intäkter och avdrag i varje inkomstslag vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt,
6. allmänna avdrag,
7. utgående och ingående mervärdesskatt när mervärdesskatt redovisas i
särskild självdeklaration,
8. antal dagar för vilka den skattskyldige har uppburit sjöinkomst,
9. tillgångar och skulder samt skattepliktig förmögenhet,
10. sådana beslut om beskattning som avses i 7 § 8 skatteregisterlagen
(1980:343), vad gäller mervärdesskatt dock endast beslut om skatt som redovisas i särskild självdeklaration.
Registret får även innehålla beslut av annan skattemyndighet avseende
skattskyldig som är folkbokförd i en kommun inom regionen.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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