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utfärdad den 27 november 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om taxeringsförordningen (1990:1236) 1
dels att 19 och 21 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 2 § orden ”en myndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,
dels att i 3, 6 a, 11, 20, 26 och 27 §§ samt rubriken närmast före 7 § ordet
”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i
motsvarande form,
dels att i 7, 10 och 25 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot
”Skatteverket”,
dels att 5, 6, 18 och 22–24 §§ skall ha följande lydelse.
5 §2 Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom skatteområdet att delta vid revisionen, om utbytesprogrammet sker inom ramen för
samarbete i Europeiska unionen, Nordiska ministerrådet eller annars följer
av en överenskommelse som Sverige har ingått med en främmande stat.
6 §3 Räkenskapsböcker och andra handlingar som överlämnats för taxeringsrevision får inte hållas tillgängliga för någon annan än revisorn, den
som biträder denne, den tjänsteman som leder revisionsarbetet och i förekommande fall granskningsledare som förordnats med stöd av lagen
(1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet samt den
som förordnats enligt 5 § att delta vid revisionen.
18 § Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta Skatteverket om beslut i
mål enligt taxeringslagen (1990:324) även i de fall verket inte är part i målet.
22 §4 Skatteverket skall, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen
(1971:69), göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta
att någon har begått brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen
(1975:1385), 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 11 kap. 5 § eller 17 kap. 7 § brottsbalken. Detta gäller
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dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller
om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.
Skatteverket får utom i fråga om brott enligt 17 kap. 7 § brottsbalken fullgöra anmälningsskyldigheten till sådan särskild enhet inom verket som skall
medverka vid brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.
23 § Har mål om brott som avses i skattebrottslagen (1971:69) förklarats
vilande i avvaktan på utgången i ärende eller mål om taxering, skall i taxeringsärendet eller taxeringsmålet åtgärder som ankommer på Skatteverket
eller länsrätt vidtas snarast möjligt. På akten i taxeringsärendet eller taxeringsmålet skall på tydligt sätt utmärkas att utgången i taxeringsärendet eller
taxeringsmålet är av betydelse för brottmål vid allmän domstol.
24 §5 Skatteverket skall under taxeringsåret till Statistiska centralbyrån
lämna preliminära uppgifter om de beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året. Skatteverket bestämmer
efter samråd med Statistiska centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna
skall översändas.
Skatteverket skall senast den 15 december under taxeringsåret till Statistiska centralbyrån översända uppgifter om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i
27 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

2

5

Senaste lydelse 2000:857.
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003

