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Lag
om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor;

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

utfärdad den 31 maj 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
dels att 1, 6 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.
1 §2 Denna lag gäller förhandsbesked om
1. skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen
(1990:324),
2. skatt som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och
4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller Riksskatteverket.
6 § I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får förhandsbesked
lämnas efter ansökan av Riksskatteverket endast om
1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som
denne framställt hos skattemyndigheten,
2. skattemyndigheten har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot samt
3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.
6 a § I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked
lämnas efter ansökan av Riksskatteverket endast om
1. frågan angår en enskild,
2. skattemyndigheten, Riksskatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 §
eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, Tullverket har fattat
ett beslut i saken,
3. beslutet gått den enskilde emot, och
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4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.
10 §3 Riksskatteverkets ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första
stycket 1 eller 4 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av
året efter taxeringsåret.
Riksskatteverkets ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket
2 eller 3 skall ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra
året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har
gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den
skattepliktiga händelsen har inträffat.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)
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