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Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

Utkom från trycket
den 27 december 1999

utfärdad den 16 december 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990:324)
dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 5, 13, 17, 18, 20
och 23 §§ samt 5 kap. 1, 2 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande
lydelse.

1 kap.
1 §2 Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt
1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
3. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
4. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–5 och 7 nämnda lag,
5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål
om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).
3 §3 Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområden som i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.
Bestämmelserna om juridiska personer skall dock tillämpas också på handelsbolag och dödsbon.
Med kommun likställs i denna lag landsting och annan menighet som har
beskattningsrätt.
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2 kap.
2 §4 Beslut i taxeringsärende fattas av den skattemyndighet som är behörig
att fatta beslut enligt 2 kap. 1, 2 och 5 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

3 kap.
3 §5 Kan det antas att den skattskyldige inte är deklarationsskyldig enligt
bestämmelserna i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter får beslut om taxering fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i
inkomstslaget kapital utan att den skattskyldige underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.

4 kap.
5 §6 Skattemyndigheten skall inte ta upp en inkomst till beskattning hos en
skattskyldig för vilken grundläggande beslut om årlig taxering fattas senast
den 15 augusti taxeringsåret om den skattskyldige gör sannolikt att det efter
denna tidpunkt kommer att finnas förutsättningar för att han inte skall vara
skattskyldig för inkomsten på grund av bestämmelserna i 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). I det fall grundläggande beslut fattas efter
den 15 augusti gäller motsvarande om den skattskyldige gör sannolikt att
nämnda förutsättningar kommer att finnas efter utgången av november taxeringsåret.
11 a § En begäran om omprövning som avser särskild skatteberäkning för
ackumulerad inkomst får göras efter utgången av den tid som anges i 9 §, om
denna begäran föranleds av en skattemyndighets taxeringsbeslut eller av en
allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering. En sådan begäran
skall ha kommit in till skattemyndigheten inom ett år från det att beslutet
meddelades.
13 §7 Omprövar skattemyndigheten självmant ett taxeringsbeslut, får omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas före utgången
av det femte året efter taxeringsåret.
Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter utgången av det
femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av
1. skattemyndighets taxeringsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat taxeringsår eller annan skattskyldig,
2. allmän förvaltningsdomstols beslut om tillägg till eller ändring i fastighetstaxering,
3. skattemyndighets beslut om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
4. beslut om utländsk skatt eller om obligatoriska avgifter som avses i
62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).
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Även om tiden för omprövning enligt första stycket har gått ut får skattemyndigheten till den skattskyldiges fördel självmant ompröva ett beslut om
skattetillägg så länge beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

SFS 1999:1261

17 §8 Eftertaxering får också ske
1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,
2. när kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter saknats eller varit felaktig,
3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut som anges i 13 §
andra stycket 1–4,
4. när en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en
investering inom den tid som har föreskrivits i ett sådant beslut som avses i
7 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte har iakttagit ett annat
villkor i beslutet.
18 §9 Eftertaxering enligt 16 § samt 17 § 1 och 2 får ske endast om den avser belopp av någon betydelse.
Eftertaxering får inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna
skulle framstå som uppenbart oskäligt eller om skattemyndigheten tidigare
fattat beslut om eftertaxering avseende samma fråga.
20 § Beslut om eftertaxering enligt 17 § 3 får meddelas även efter den tid
som anges i 19 § men senast sex månader efter det beslut som föranleder
ändringen.
Beslut om eftertaxering på grund av oriktig uppgift i omprövningsärende
eller mål om taxering får meddelas efter den tid som anges i 19 § men senast
inom ett år från utgången av den månad då skattemyndighetens eller domstolens beslut i ärendet eller målet vunnit laga kraft.
Om den skattskyldige har avlidit, får beslut om eftertaxering inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen
efter honom gavs in för registrering.
23 §10 Skattemyndigheten skall snarast efter det att en domstol meddelat
beslut i ett mål om taxering fastställa den skattskyldiges beskattningsbara inkomst eller beskattningsbara förvärvsinkomst och överskott eller underskott
i inkomstslaget kapital och vidta de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds
av domstolens beslut.

5 kap.
1 §11 Om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns
oriktig, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller, om en
8

Senaste lydelse 1996:1333.
Senaste lydelse 1991:1902.
Senaste lydelse 1990:1138.
11
Senaste lydelse 1997:1028.
9

10

3

SFS 1999:1261

sådan uppgift har lämnats i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.
Skattetillägg enligt första stycket tas ut med tjugo procent av den mervärdesskatt och med fyrtio procent av sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § första
stycket 1–5 som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige eller hans make eller, i fråga om förmögenhetsskatt,
person som sambeskattas med honom, eller, vad gäller mervärdesskatt, felaktigt skulle ha tillgodoräknats honom. Skulle den oriktiga uppgiften, om
den hade godtagits, ha medfört sådant underskott av en näringsverksamhet
eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret, skall skattetillägg i stället beräknas på ett underlag som utgör en fjärdedel av den minskning av underskottet som rättelsen av den oriktiga uppgiften medfört.
Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tjugo procent eller, vad
gäller mervärdesskatt, tio procent av underlaget när den oriktiga uppgiften
har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för skattemyndigheten och som varit tillgängligt för myndigheten före utgången av november taxeringsåret.
Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tio procent eller, vad gäller mervärdesskatt, fem procent av underlaget, när den oriktiga uppgiften avser periodisering eller därmed jämställd fråga.
2 §12 Om avvikelse har skett från en självdeklaration genom skönstaxering,
påförs den skattskyldige skattetillägg. Tillägget beräknas på den skatt som
till följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som
annars skulle ha påförts honom. Medför skönstaxeringen att sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas
taxeringsåret minskar, skall skattetillägget i stället beräknas på ett underlag
som utgör en fjärdedel av den minskning av underskottet som skönstaxeringen medfört. Vid beräkningen skall dessutom bestämmelserna i 1 § andra
stycket tillämpas. Till den del skönstaxeringen innefattar rättelse av oriktig
uppgift från den skattskyldige skall skattetillägg tas ut enligt bestämmelserna i 1 §.
Första stycket tillämpas också om skönstaxering har skett på grund av utebliven självdeklaration och självdeklaration inte kommit in trots att föreläggande sänts ut till den skattskyldige. Tillägget beräknas på den skatt som till
följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som
skulle ha påförts enligt de uppgifter som den skattskyldige på annat sätt än
muntligen kan ha lämnat till ledning för taxeringen. Innefattar skönstaxeringen att ett vid tidigare taxering fastställt underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst utnyttjas helt eller delvis, skall skattetillägg
beräknas på ett underlag som utgör en fjärdedel av den minskning av underskottet som skönstaxeringen medfört. Har den skattskyldige på annat sätt än
muntligen till ledning för taxeringen redovisat underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret och medför skönstaxeringen att sådant underskott minskar, skall skattetillägget beräknas på ett underlag som utgör en fjärdedel av den minskning av underskottet som skönstaxeringen medfört.
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13 §13 Särskild avgift påförs enligt skattebetalningslagen (1997:483). Skattetillägg som inte uppgår till 100 kronor, påförs inte. Särskild avgift tillfaller
staten.
Skall någon vid taxering till statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst påföras skattetillägg på undandragen skatt efter skilda procentsatser uträknas
först skatten på summan av de undanhållna beloppen. Skatten fördelas sedan
vid tillämpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som vart
och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna
beloppen.
Bestämmelserna i andra stycket tillämpas också när någon skall påföras
skattetillägg efter skilda procentsatser på undandragen skatt i annat fall än
som avses i andra stycket. Vid beräkning av skattetillägg på minskning av
underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst skall underlaget vid tillämpning av de skilda procentsatserna fördelas efter den kvotdel
som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.
Skall skattetillägg påföras efter skilda procentsatser och beräknas på såväl
undandragen skatt som minskning av underskott av en näringsverksamhet
eller i inkomstslaget tjänst görs beräkningen med tillämpning av andra och
tredje styckena på de båda underlagen var för sig.

SFS 1999:1261

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid
2002 års taxering.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

13

Senaste lydelse 1997:494.

5

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

