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Utkom från trycket
den 18 november 2003

utfärdad den 6 november 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § samt rubriken närmast
före 6 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

6 kap.
Överklagande av Skatteverkets beslut
1 § Skatteverkets taxeringsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna får
överklagas hos länsrätten av den skattskyldige, det allmänna ombudet hos
Skatteverket och, i fråga om beslut om taxering till kommunal inkomstskatt,
kommunen.
Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den
skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrätten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas
dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket. Vad som nu sagts gäller också om en kommun överklagar ett beslut
om taxering till kommunal inkomstskatt.
Den skattskyldige får också överklaga beslut att avvisa en begäran om
omprövning av taxeringsbeslut.
Skatteverkets beslut enligt första eller andra stycket överklagas hos den
länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 c §§
skattebetalningslagen (1997:483).
Om talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 eller 6 a § skattebetalningslagen har väckts genom ansökan mot en företrädare för en juridisk person, har företrädaren rätt att föra talan beträffande den skattefordran som betalningsskyldigheten grundas på. Talan förs på det sätt som föreskrivs för
den juridiska personen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har väckts
vid allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter.
3. Äldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs
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Prop. 2002/03:99 och 2002/03:128, bet. 2003/04:SkU5, rskr. 2003/04:20.
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om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.
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