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Förordning
om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236);

Utkom från trycket
den 21 december 2001

utfärdad den 13 december 2001.
Regeringen föreskriver att 2, 7 och 10 §§ taxeringsförordningen
(1990:1236) skall ha följande lydelse.
2 § Självdeklarationer och andra handlingar som har lämnats till ledning
för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid taxeringskontroll, skall förvaras på sådant sätt att
obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra
handlingar.
7 §1 För skattskyldig som endast haft intäkt 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 8 och 9 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, såvitt avser utbetalarens namn, utbetalt belopp och belopp för preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,
2. intäkt av kapital.
Riksskatteverket får bestämma att ytterligare upplysningar skall lämnas i
underrättelsen.
10 §2 Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en
självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt, om
avvikelsen leder till lägre taxering och avser uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i självdeklarationen eller uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som uppburits i form av pension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring för tid, under vilken den skattskyldige inte
varit bosatt i landet.
Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt under förutsättning att
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1. avvikelsen föranleds av kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
2. avvikelsen innebär rättelse av en uppgift som är förtryckt i deklarationen och
3. den skattskyldige getts tillfälle att yttra sig över innehållet i kontrolluppgiften och inte haft något att erinra mot denna.
En underrättelse enligt första eller andra stycket får inte ske om särskilda
skäl talar emot det. Närmare föreskrifter om underrättelse får meddelas av
Riksskatteverket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första
gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 7 och 10 §§ tillämpas för kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den upphävda lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.
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