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Skatteförfarandelag (2011:1244)
Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner
1 kap. Lagens innehåll
1§
[5201] I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner

1 kap. – Lagens innehåll [5201]
2 kap. – Lagens tillämpning [5202–5206]
3 kap. – Definitioner och förklaringar [5207–5224]
Avdelning II. Företrädare

4 kap. – Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning [5225–5226]
5 kap. – Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare [5227–5230]
6 kap. – Ombud [5231–5238]
Avdelning III. Registrering

7 kap. – Registrering [5239–5244]
Avdelning IV. Preliminär skatt

8 kap. – Preliminärskattesystemets grunder
9 kap. – Godkännande för F-skatt
10 kap. – Skatteavdrag för preliminär skatt
11 kap. – Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt
12 kap. – Skattetabeller
Avdelning V. Särskild inkomstskatt och godkännande för tonnagebeskattning

13 kap. – Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt
13 a kap. – Godkännande för tonnagebeskattning
Avdelning VI. Kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter

14 kap. – Syftet med kontrolluppgifter
15 kap. – Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst
16 kap. – Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet
17 kap. – Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på
fordringsrätter
18 kap. – Kontrolluppgift om ränteutgifter
19 kap. – Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter
20 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fondföretag
21 kap. – Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra
delägarrätter
22 kap. – Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
22 a kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA-avtalet
22 b kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade konton
med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
23 kap. – Kontrolluppgift om utländska förhållanden
24 kap. – Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter
25 kap. – Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet
26 kap. – Skattedeklaration [5245–5283]
27 kap. – Skalbolagsdeklaration
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28 kap. – Preliminär inkomstdeklaration
29 kap. – Syftet med inkomstdeklaration
30 kap. – Vem ska lämna en inkomstdeklaration?
31 kap. – Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?
32 kap. – När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?
33 kap. – Särskilda uppgifter
33 a kap – Land-för-land-rapporter
34 kap. – Informationsuppgifter
35 kap. – Periodiska sammanställningar [5284–5292]
36 kap. – Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter
37 kap. – Föreläggande [5293–5302]
38 kap. – Formkrav
Avdelning VII. Dokumentation

39 kap. – Dokumentationsskyldighet [5303–5319]
Avdelning VIII. Utredning och kontroll

40 kap. – Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera [5320–5323]
41 kap. – Revision [5324–5337]
42 kap. – Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök
42 a kap. – Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran
[5337 A]
Avdelning IX. Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

43 kap. – Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning [5338–5344]
Avdelning X. Tvångsåtgärder

44 kap. – Vitesföreläggande [5345–5348]
45 kap. – Bevissäkring [5349–5365]
46 kap. – Betalningssäkring [5366–5387]
Avdelning XI. Undantag från kontroll

47 kap. – Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll [5388–5394]
Avdelning XII. Särskilda avgifter

48 kap. – Förseningsavgift [5395–5401]
49 kap. – Skattetillägg [5402–5422]
49 a kap. – Återkallelseavgift
50 kap. – Kontrollavgift [5423–5429]
51 kap. – Befrielse från särskilda avgifter [5430]
52 kap. – Beslut om särskilda avgifter [5431–5441]
Avdelning XIII. Beslut om skatter och avgifter

53 kap. – Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt [5442–
5446]
54 kap. – Beslut om särskild inkomstskatt
55 kap. – Beslut om preliminär skatt
56 kap. – Beslut och besked om slutlig skatt
57 kap. – Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter [5447–5449 A]
58 kap. – Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
59 kap. – Ansvar för skatter och avgifter [5450–5475]
60 kap. – Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt
och punktskatt
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Avdelning XIV. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

61 kap. – Skattekonton [5476–5482]
62 kap. – Betalning av skatter och avgifter
63 kap. – Anstånd med betalning av skatter och avgifter
64 kap. – Återbetalning av skatter och avgifter
65 kap. – Ränta [5483–5502]
Avdelning XV. Omprövning samt överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal

66 kap. – Omprövning
67 kap. – Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal [5503–5541]
Avdelning XVI. Verkställighet

68 kap. – Besluts verkställbarhet [5542–5544]
69 kap. – Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring [5545–5562]
70 kap. – Indrivning [5563–5568]
71 kap. – Övriga bestämmelser om verkställighet [5569–5572]. Lag (2017:185).
2 kap. Lagens tillämpning
Tillämpningsområde

1§
[5202] Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt
1. kupongskattelagen (1970:624),
2. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
4. tullagen (2016:253) (Tullkodex m.m./Tullag, tullförordning, tullordning m.m.
[1901] o.f.),
5. lagen (2004:629) om trängselskatt,
6. vägtrafikskattelagen (2006:227) ([7001] o.f.), och
7. lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter ([4321]
o.f.).
Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § [6001] tredje stycket
mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2016:286).
2§
[5203] Lagen gäller också för avgifter enligt
1. begravningslagen (1990:1144),
2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
4. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
5. socialavgiftslagen (2000:980), och
6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
3§
[5204] Lagen gäller inte för punktskattepliktiga varor som
1. är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ([4201] o.f.), eller
2. omfattas av ett beslut om skatt enligt samma lag.
Om ett sådant beslut om omhändertagande eller om skatt upphävs, ska dock den
här lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.
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4§
[5205] Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och betalas enligt
lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
([6601] o.f.). Lag (2014:943).
Proportionalitetsprincipen

5§
[5206] Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas bara
om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för
den som beslutet gäller eller för något annat motstående intresse.
3 kap. Definitioner och förklaringar
Var finns definitioner och förklaringar?

1§
[5207] I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur
vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också
i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt
förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:
arbetsgivaravgifter i 3 § [5209]
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 § [5247]
beskattningsår i 4 och 5 §§ [5210–5211]
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
byggarbetsplats i 39 kap. 2 §
byggverksamhet i 39 kap. 2 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 § [5234]
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 § [5212]
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 § [5213]
europeiska politiska partier i 7 a § [5213 A]
europeiska politiska stiftelser i 7 a § [5213 A]
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 § [5218]
frisörverksamhet i 39 kap. 2 § [5304]
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 § [5248]
granskningsledare i 8 § [5214]
handling i 9 § [5215]
hemortskommun i 10 § [5216]
huvudinkomst i 11 kap. 3 §
journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 § [5217]
kassaregister i 39 kap. 2 § [5304]
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 § [5213]
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 § [5220]
punktskatt i 15 § [5221]
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 § [5304]
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skönsbeskattning i 57 kap. 1 § [5446]
slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§
särskilda avgifter i 17 § [5223]
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 § [5304]
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 § [5304]
verksamhetslokal i 18 § [5224]
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 § [5219]
överskjutande punktskatt i 16 § [5222]. Lag (2016:1061).
Betydelsen och tillämpningsområdet framgår av någon annan lag

2§
[5208] Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i de lagar enligt vilka en skatt eller en avgift bestäms. Detta
gäller dock inte om annat anges i denna lag.
Arbetsgivaravgifter

3§
[5209] Med arbetsgivaravgifter avses
1. arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
2. skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster, och
3. avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Beskattningsår

4§
[5210] Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:
För
1. skatt enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt,

avses med beskattningsår
beskattningsår enligt 1 kap.
13–15 §§ inkomstskattelagen
eller, för svenska handelsbolag,
räkenskapsåret

c) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel i fall som avses i 2 § första
stycket 1–4, och
d) lagen (1991:687) om särskild löneskatt
på pensionskostnader, samt avgift enligt
e) lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift

stycket 6–10

det kalenderår som skatten ska betalas för
eller det beskattningsår då skatteunderlag
för avkastningsskatt ska tas upp enligt 13 §
lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel

3. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild

det kalenderår då ersättningen betalas ut

2. skatt enligt lagen om avkastningsskatt på
pensionsmedel i fall som avses i 2 § första

inkomstskatt för utomlands bosatta och
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lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.
4. skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200) som ska redovisas för

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §
mervärdesskattelagen

redovisningsperioder
5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga debiteringen
har gjorts, eller förvärvet eller omsättningen
har skett

6. punktskatt som ska redovisas för

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §
mervärdesskattelagen

redovisningsperioder
7. punktskatt enligt
a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,
b) 27–28 §§ lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,

det kalenderår under vilket beslutet om
återbetalning eller kompensation, eller
beslutet om beskattning vid oegentlighet,
har meddelats

c) 26–27 §§ lagen (1994:1564) om
alkoholskatt, eller
d) 4 kap. 2–2 b §§ lagen (1994:1776) om
skatt på energi
8. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse som medför
skattskyldighet har inträffat

9. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska betalas för

10. arbetsgivaravgifter och avgifter som

det kalenderår som avgiften ska betalas för.

ingår i slutlig skatt
Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid
kalenderår. Lag (2017:1218).

5§
[5211] Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den 31
december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och tredje
styckena.
I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av följande
perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:
– 1 januari–31 december,
– 1 maj–30 april,
– 1 juli–30 juni, eller
– 1 september–31 augusti.
Detta gäller vid tillämpning av
– 26 kap. 33 b § (när en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden
beskattningsår ska lämnas),
– 28 kap. 3 § andra stycket (när en preliminär inkomstdeklaration ska lämnas),
– 32 kap. 2 § (när en inkomstdeklaration ska lämnas),
– 49 kap. 10 och 15 §§ (tillgängliga avstämningsuppgifter),

Skatter m.m./Skatter m.m.

7

Skatteförfarandelag (2011:1244)
Uppdaterad: 2018-05-18

– 55 kap. 2 § första stycket (debitering av preliminär skatt),
– 56 kap. 10 § (besked om slutlig skatt),
– 62 kap. 4 § första stycket och 5 § (betalning av preliminär skatt),
– 65 kap. 5, 6, 9, 17 och 18 §§ (beräkning av ränta),
– 66 kap. 13 och 26 §§ (omprövning av beslut om debitering av preliminär skatt),
samt
– 67 kap. 15 § (överklagande av beslut om debitering av preliminär skatt). Lag
(2015:633).
Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

6§
[5212] Det som sägs om svenska handelsbolag gäller även europeiska ekonomiska
intressegrupperingar (EEIG).
Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och konsortier för europeisk
forskningsinfrastruktur
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2014:1390).

7§
[5213] Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar
för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur
(Eric-konsortier). Lag (2014:1390).
Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:1061).

7 a§
[5213 A] Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska partier
och europeiska politiska stiftelser. Lag (2016:1061):
Granskningsledare

8§
[5214] Med granskningsledare avses den som har utsetts av Skatteverket att vara
granskningsledare.
Handling

9§
[5215] Med handling avses framställning i skrift eller bild och upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas bara med tekniska hjälpmedel.
Hemortskommun

10 §
[5216] Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var
folkbokförd den 1 november året före det år då aktuellt beslut fattades.
För den som var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av
det år då aktuellt beslut fattades, men som inte var folkbokförd i landet den 1
november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska
personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.
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För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat
skattskyldig, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast
till under året före det år då aktuellt beslut fattades.
Juridisk person

11 §
[5217] Med juridisk person avses också dödsbon, svenska handelsbolag och i utlandet
delägarbeskattade juridiska personer.
Felaktigt debiterad mervärdesskatt

12 §
[5218] Det som sägs om mervärdesskatt gäller även belopp som har betecknats som
mervärdesskatt och som enligt 1 kap. 1 § [6001] tredje stycket mervärdesskattelagen
(1994:200) ska betalas till staten, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt
samma lag. Det som sägs om skattskyldig enligt mervärdesskattelagen gäller även den
som är skyldig att betala sådant belopp.
Överskjutande ingående mervärdesskatt

13 §
[5219] Med överskjutande ingående mervärdesskatt avses den del av ingående
mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.
Näringsverksamhet

14 §
[5220] Med näringsverksamhet avses verksamhet av sådant slag att intäkter i
verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) räknas
till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när
verksamheten bedrivs av ett svenskt handelsbolag, för någon delägare i bolaget.
Punktskatt

15 §
[5221] Med punktskatt avses skatt enligt
1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ([5001] o.f.),
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.),
9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.),
10. lagen (1994:1776) om skatt på energi ([3001] o.f.),
11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
12. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och
15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor. Lag (2017:1228).
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Överskjutande punktskatt

16 §
[5222] Med överskjutande punktskatt avses det belopp med vilket avdragen överstiger
skattens bruttobelopp.
Särskilda avgifter

17 §
[5223] Med särskilda avgifter avses förseningsavgift, skattetillägg, återkallelseavgift
och kontrollavgift. Lag (2016:888).
Verksamhetslokal

18 §
[5224] Med verksamhetslokal avses utrymmen som huvudsakligen används i
verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt
bokföringslagen (1999:1078) eller som bedrivs av en annan juridisk person än ett
dödsbo.
Med
verksamhetslokal
avses
även
markområden,
transportmedel,
förvaringsplatser och andra utrymmen som disponeras eller kan antas disponeras i
verksamheten.
Avdelning II. Företrädare
4 kap. Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning
Huvudregeln

1§
[5225] Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats av en behörig
företrädare, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds.
Presumtionsregeln

2§
[5226] Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person,
anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att
uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen.
5 kap. Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare
Ombud för en generalrepresentation

1§
[5227] Om ett utländskt skadeförsäkringsföretag bedriver verksamhet i Sverige
genom generalrepresentation, ska ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet
i Sverige fullgöra deklarationsskyldigheten och betala skatter och avgifter för
verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och
avgifter.
Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas
tillgängligt hos ombudet.
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Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi

2§
[5228] Om en verksamhet bedrivs genom ett enkelt bolag eller ett partrederi, får
Skatteverket efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa
föreslår ska vara representant. Representanten ska redovisa och betala skatteavdrag,
arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten samt i övrigt
företräda bolaget eller partrederiet i frågor som rör sådana skatter och avgifter.
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.
Beslutet innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter om
representanten inte fullgör sina skyldigheter.
Huvudman för en mervärdesskattegrupp

3§
[5229] Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en
mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a
kap. 4 § [6104] mervärdesskattelagen (1994:200) redovisa och betala mervärdesskatt
för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som
rör sådan skatt.
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvudmannen.
Lag (2013:369).
Skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare

4§
[5230] Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet i Sverige från
en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska den skatterepresentant som avses i
3 § andra stycket lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. redovisa
och betala skatt enligt den lagen och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som
rör sådan skatt.
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.
Mottagare som ingått socialavgiftsavtal
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2012:835).

5§
[5230 A] Om den som ger ut ersättning för arbete har ingått ett avtal med mottagaren
av ersättningen att denne ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga om redovisning
och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, ska avtalet gälla om det har
ingåtts med en utgivare som saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap.
29 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos mottagaren av
ersättningen.
Ett avtal enligt första stycket innebär inte att utgivaren befrias från sina
skyldigheter om mottagaren av ersättningen inte fullgör sina skyldigheter. Lag
(2012:835).
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6 kap. Ombud
Innehåll

1§
[5231] I detta kapitel finns bestämmelser om
– ombud för en utländsk beskattningsbar person (2 och 3 §§), och
– deklarationsombud (4–8 §§).
I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo. Lag
(2013:369).
Ombud för en utländsk beskattningsbar person
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2013:369).

2§
[5232] En utländsk beskattningsbar person som är skattskyldig enligt
mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.) ska företrädas av ett ombud som är
godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara
personen svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet som
skattskyldigheten omfattar och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i
frågor som gäller mervärdesskatt.
Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet. Lag
(2013:369).
3§
[5233] En utländsk beskattningsbar person behöver inte utse ett ombud om Sverige
har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av
skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där den
beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta
etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse
ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i
1. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt
samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och
2. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för
indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.
(Smugglingslagen m.m./Internationellt tullsamarbete [8464] o.f.). Lag (2017:189).
Deklarationsombud

Definition
4§
[5234] Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarationsskyldige har
utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige.
Ett deklarationsombuds behörighet
5§
[5235] Ett deklarationsombud får
1. lämna deklaration, men bara elektroniskt,
2. ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige
har direktåtkomst till,
3. komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, och
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4. begära anstånd med att lämna deklaration.
Om deklarationsombudet har utsetts av en utländsk beskattningsbar person som är
skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte
företräda denne i frågor som gäller mervärdesskatt. Lag (2013:369).
Vem kan godkännas som deklarationsombud?
6§
[5236] Skatteverket ska godkänna ett deklarationsombud om han eller hon kan antas
vara lämplig för uppdraget.
Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet ska Skatteverket särskilt
beakta om ombudet
1. kan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett deklarationsombud behöver
med hänsyn till redovisnings- och skattefrågornas art,
2. har dömts för brott i näringsverksamhet eller för annan ekonomisk brottslighet,
3. har visat sig oskicklig eller annars olämplig att ha hand om redovisning av
skatter eller avgifter till det allmänna, eller
4. saknar fast adress eller annars lever under sådana omständigheter att han eller
hon kan antas vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra sitt uppdrag.
Om den deklarationsskyldige begär det, ska godkännandet begränsas till en viss
tid.
7§
[5237] Den som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får
inte godkännas som deklarationsombud. Detsamma gäller den som
1. är försatt i konkurs,
2. har näringsförbud, eller
3. har ålagts förbud enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller
ekonomiskt biträde i vissa fall.
Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

8§
[5238] Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om
1. ombudet eller den deklarationsskyldige har begärt det,
2. uppdraget har upphört att gälla, eller
3. det har visat sig att ombudet inte uppfyller kraven enligt 6 och 7 §§.
Avdelning III. Registrering
7 kap. Registrering
Vem ska registreras?

1§
[5239] Skatteverket ska registrera
1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.),
med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor
som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,
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4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § [6338] mervärdesskattelagen har rätt
till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 [6195] och 11 [6196]
och 11 b–13 [6198–6200] §§ samma lag,
5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt
enligt 3 kap. 30 d § [6072] första stycket mervärdesskattelagen,
6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och har
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 [6187–6189] §§ mervärdesskattelagen utan att
omfattas av 19 kap. 1 § [6338] samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,
7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett
annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet
med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november
2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,
8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. ([6140]
o.f.) eller 9 kap. 9–13 [6152 A–6152 E] §§ mervärdesskattelagen,
9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om
skatt på annonser och reklam ([5001] o.f.),
10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 [3510] eller 13 [3513] § eller 16 [3516] § första stycket eller 36 § 1 [3536]
lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
f) 9 [4009] eller 12 [4012] § eller 15 [4015] § första stycket lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 [3028] eller 6 [3031] § eller 9 § första stycket eller 12 [3034] § första
stycket 1 eller 11 kap. 5 [3100] § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
k) 8 [2308] § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss
elektronik, eller
l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en
elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.
Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap.,
ska dock företrädaren registreras i stället. Lag (2017:1228).
Anmälan för registrering

2§
[5240] Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras ska
anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverksamheten påbörjas eller
övertas.
Den som driver flera verksamheter som medför skattskyldighet för eller rätt till
återbetalning av mervärdesskatt ska göra en anmälan för varje verksamhet.
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En sådan mottagare av ersättning som avses i 5 kap. 5 § ska anmäla sig för
registrering hos Skatteverket inom två veckor från det att avtalet ingicks. Lag
(2012:835).
2a§
[5240 A] Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk
personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos
Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas.
Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den
ska bedrivas. Lag (2014:1474).
3§
[5241] Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda
kassaregister, ska anmälan innehålla uppgift om de kassaregister som finns i
verksamheten.
4§
[5242] Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är
registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att
ändringen inträffade.
Föreläggande

5§
[5243] Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 2–4 §§
att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna avgöra om
någon sådan skyldighet finns.
Avregistrering

6§
[5244] Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara registrerad. Om den
som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om
avregistrering.
Om den som inte längre bedriver näringsverksamhet begär att få bli avregistrerad,
får Skatteverket besluta att registreringen ska bestå till dess att avvecklingen av
verksamheten har slutförts.
Avdelning IV. Preliminär skatt
8 kap. Preliminärskattesystemets grunder
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Avdelning VI. Kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter
26 kap. Skattedeklaration
Innehåll

1§
[5245] I detta kapitel finns bestämmelser om
– vem som ska lämna en skattedeklaration (2 §),
– vilken sorts skattedeklaration som ska lämnas (3–9 §§),
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– redovisningsperioder (10–17 §§),
– vad de olika skattedeklarationerna ska innehålla (18–25 §§),
– när en skattedeklaration ska lämnas (26–37 §§), och
– särskilda bestämmelser om redovisning (38 och 39 §§).
Vem ska lämna en skattedeklaration?

2§
[5246] En skattedeklaration ska lämnas av
1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller
som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,
2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.),
3. den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 6,
4. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. ([6140]
o.f.) eller 9 kap. 9–13 §§ [6152 A–6152 E] mervärdesskattelagen,
5. den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som anges i 3
kap. 15 §,
6. den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt enligt 13 kap. 6 och 7 §§,
och
7. den som begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § [6197]
mervärdesskattelagen. Lag (2015:892).
Vilken sorts skattedeklaration ska lämnas?

Arbetsgivardeklaration
3§
[5247] Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration
för redovisningsperioder.
Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje
redovisningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skatteverket om att det
varken finns skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter att redovisa för en viss
redovisningsperiod, behöver deklaration dock inte lämnas för den perioden. Det gäller
även om bara en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 4 § ska lämnas för
redovisningsperioden.
Förenklad arbetsgivardeklaration
4§
[5248] En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till en
annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna arbetsgivardeklaration för den
ersättningen genom att lämna en förenklad arbetsgivardeklaration, om ersättningen
inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver.
En förenklad arbetsgivardeklaration ska bara lämnas för redovisningsperioder då
ersättning har betalats ut. En deklaration ska lämnas för varje betalningsmottagare.
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Mervärdesskattedeklaration
5§
[5249] Den som är skyldig att lämna en skattedeklaration enligt 2 § 2, 3 eller 4 ska,
om inte annat följer av 7 § andra stycket, fullgöra skyldigheten genom att lämna en
mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioder.
Den som är registrerad ska lämna en mervärdesskattedeklaration för varje
redovisningsperiod.
Punktskattedeklaration
6§
[5250] Punktskatt ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder
om inte annat följer av 8 §.
Den som är registrerad ska lämna en punktskattedeklaration för varje
redovisningsperiod.
Särskilda skattedeklarationer
7§
[5251] Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad
mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § [6004 C] mervärdesskattelagen (1994:200) ska
redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod då
debiteringen har gjorts.
Den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transportmedel
eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 § [6033] första stycket 1 eller 2
mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration
för varje förvärv.
Den som vid omsättning av nya transportmedel begär återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen ska redovisa skatten i en särskild
skattedeklaration för varje omsättning. Lag (2015:892).
8§
[5252] Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som
medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är
skattskyldig enligt
1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om
alkoholskatt ([4001] o.f.), lagen (1994:1776) om skatt på energi ([3001] o.f.) eller
lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ([2301] o.f.) och inte ska
registreras till följd av 7 kap. 1 §,
2. 16 § [3516] första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § [4015] första stycket lagen
om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § [3034] första stycket lagen om skatt på energi och ska
registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av
Skatteverket, eller
3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. Lag (2016:1076).
9§
[5253] Den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 2 § 6 ska lämna en
särskild skattedeklaration för varje skattepliktig ersättning.
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Redovisningsperioder

Kalendermånad är huvudregeln
10 §
[5254] En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något annat
föreskrivs.
Kalenderkvartal och beskattningsår för mervärdesskatt
11 §
[5255] Om beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna
förvärv och import, beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för
beskattningsåret, ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara ett
kalenderkvartal. Om samma underlag beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon
kronor, ska redovisningsperioden vara ett beskattningsår.
12 §
[5256] För den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 2 § 3 är
redovisningsperioden ett kalenderkvartal.
Kortare redovisningsperiod än kalenderkvartal eller beskattningsår
13 §
[5257] Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara
en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal eller en kalendermånad eller ett
kalenderkvartal i stället för ett beskattningsår om
1. den deklarationsskyldige begär det, eller
2. det finns särskilda skäl.
Ett beslut enligt första stycket 1 ska gälla minst 24 på varandra följande
kalendermånader, om inte särskilda skäl talar emot det.
Från vilken tidpunkt gäller en ändring mellan kalenderkvartal och kalendermånad?
14 §
[5258] Ett beslut enligt 13 § första stycket 2 om att redovisningsperioden för
mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal gäller från
ingången av det kalenderkvartal som har gått ut närmast före dagen för beslutet. Om
beslutet meddelas efter den tidpunkt då deklaration enligt 26 § ska lämnas för
kalenderkvartalet eller om deklaration har lämnats för kalenderkvartalet då beslutet
meddelas, ska beslutet dock gälla från ingången av det kalenderkvartal då det
meddelades.
Om det finns särskilda skäl, gäller första stycket även beslut enligt 13 § första
stycket 1.
15 §
[5259] Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalendermånad i
stället för ett kalenderkvartal eller omvänt i andra fall än de som avses i 14 §, ska den
nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den
deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller
Skatteverket beslutade om ändringen.
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Från vilken tidpunkt gäller en ändring från eller till beskattningsår?
16 §
[5260] Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras från eller till ett
beskattningsår, ska den nya redovisningsperioden gälla från ingången respektive efter
utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket
om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade om ändringen.
Beskattningsår som redovisningsperiod för punktskatt
17 §
[5261] För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst
50 000 kronor för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden
för punktskatten ska vara ett beskattningsår.
Redovisningsperioden för punktskatt ska bestämmas att gälla från ingången av det
beskattningsår då den deklarationsskyldige ansökte om att ha beskattningsår som
redovisningsperiod eller från utgången av det beskattningsår då den
deklarationsskyldige
underrättade
Skatteverket
om
en
ändring
av
redovisningsperioden enligt 7 kap. 4 § eller verket beslutade om en sådan ändring.
Beslutet upphör att gälla om den deklarationsskyldige försätts i konkurs. Den
pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den
kalendermånad då konkursbeslutet har fattats.
Vad ska de olika skattedeklarationerna innehålla?

Samtliga skattedeklarationer
18 §
[5262] En skattedeklaration ska innehålla
1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. uppgift om den redovisningsperiod som redovisning lämnas för, och
3. de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och
kontrollera skatten och avgifterna.
Arbetsgivardeklaration
19 §
[5263] En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om
1. den sammanlagda ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag
för,
2. sammanlagt avdraget belopp,
3. den sammanlagda ersättning som utbetalaren är skyldig att betala
arbetsgivaravgifter för,
4. sammanlagt avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen
(2000:980), och
5. periodens sammanlagda arbetsgivaravgifter.
19 a §
[5263 A] Vid särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild
löneskatt enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för
enmansföretag under åren 2017–2021 ska utbetalaren lämna
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1. uppgift om annat stöd som har beviljats utbetalaren under beskattningsåret och
de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant stöd av mindre
betydelse som avses i
– kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
– kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
– kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, och
2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om särskild
beräkning får göras. Lag (2016:1075).
Förenklad arbetsgivardeklaration
20 §
[5264] En förenklad arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om
1. den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för och betala
arbetsgivaravgifter för,
2. verkställt skatteavdrag,
3. periodens arbetsgivaravgifter, och
4. avdrag för sådan preliminär skattereduktion för hushållsarbete som avses i 17 §
första stycket 2 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete.
Mervärdesskattedeklaration
21 §
[5265] En mervärdesskattedeklaration ska innehålla uppgift om
1. utgående skatt,
2. ingående skatt, och
3. omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EUländer.
En mervärdesskattedeklaration som ska lämnas av en grupphuvudman ska
innehålla uppgifter för hela gruppen.
Punktskattedeklaration
22 §
[5266] En punktskattedeklaration ska innehålla uppgift om
1. skattens bruttobelopp,
2. yrkade avdrag, och
3. skattens nettobelopp.
23 §
[5267] Punktskatt ska redovisas för den redovisningsperiod då skattskyldigheten
inträder.
Om skattskyldighet för energiskatt på elektrisk kraft inträder enligt 11 kap. 7 §
första stycket 1 a lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska dock skatten redovisas
för den redovisningsperiod som inleds en månad efter utgången av den
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redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte om
redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår. Lag (2017:1218).
Särskilda skattedeklarationer
24 §
[5268] En sådan särskild skattedeklaration som avses i 7 och 8 §§ ska innehålla
uppgift om
1. det förvärv eller den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund
av förvärvet eller händelsen,
2. det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt enligt 1 kap. 1 §
[6001] tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), eller
3. den omsättning som medför rätt till återbetalning och det belopp som ska betalas
tillbaka. Lag (2015:892).
25 §
[5269] En sådan särskild skattedeklaration som avses i 9 § ska innehålla uppgift om
1. den skattepliktiga ersättningen, och
2. skatten på ersättningen.
När ska en skattedeklaration lämnas?

Mindre företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration
26 §
[5270] Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som
exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt uppgå till högst 40
miljoner kronor för beskattningsåret ska, om inte annat följer av 27–35 §§, lämna
skattedeklaration enligt följande uppställning:
Arbetsgivardeklaration för
redovisningsperioden
januari
februari
mars

Punktskattedeklaration för
redovisningsperioden
december
januari
februari

Mervärdesskattedeklaration för
redovisningsperioden
oktober–december

ska ha kommit in till
Skatteverket senast
den

april

mars

januari–mars

maj

april

juni

maj

juli

juni

augusti

juli

september

augusti

oktober

september

november

oktober

12 december

december

november

17 januari

12 februari
12 mars
12 april
12 maj
12 juni
12 juli

april–juni

17 augusti
12 september
12 oktober

juli–september

12 november

27 §
[5271] Om Skatteverket har beslutat enligt 13 § att redovisningsperioden för
mervärdesskatt ska vara en kalendermånad, ska mervärdesskattedeklaration lämnas
enligt uppställningen för punktskattedeklaration i 26 §.
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28 §
[5272] Om den deklarationsskyldige begär det, ska Skatteverket besluta att
mervärdesskattedeklaration som enligt 27 § ska lämnas enligt uppställningen för
punktskattedeklaration i 26 § i stället ska lämnas enligt uppställningen i 30 §. Beslutet
ska, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande
redovisningsperioder.
29 §
[5273] Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på
grund av att redovisningsperioden har ändrats från beskattningsår till ett
kalenderkvartal eller en kalendermånad, eller från ett kalenderkvartal till en
kalendermånad, ska lämna mervärdesskattedeklaration senast vid den
deklarationstidpunkt som kommer närmast efter den dag då den deklarationsskyldige
underrättade Skatteverket om ändringen enligt 7 kap. 4 § eller Skatteverket beslutade
om ändringen.
Om mervärdesskattedeklarationen ska lämnas för mer än en ny
redovisningsperiod, får perioderna slås samman till en period och redovisas i en
skattedeklaration.
Större företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration
30 §
[5274] Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag som
exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt överstiga 40
miljoner kronor för beskattningsåret ska, om inte Skatteverket har beslutat något annat
enligt 31 §, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning:
Arbetsgivardeklaration,
mervärdesskattedeklaration och
punktskattedeklaration för
redovisningsperioden

ska ha kommit in till Skatteverket senast
den

Januari

26 februari

Februari

26 mars

Mars

26 april

April

26 maj

Maj

26 juni

Juni

26 juli

Juli

26 augusti

Augusti

26 september

September

26 oktober

Oktober

26 november

November

27 december

December

26 januari

Tidigare deklarationstidpunkt för arbetsgivardeklaration
31 §
[5275] Om den som avses i 30 § inte har skött betalningarna av skatteavdrag eller
arbetsgivaravgifter, får Skatteverket besluta att han eller hon ska lämna
arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i
januari senast den 17. Lag (2013:369).
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Enbart arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och
punktskattedeklaration
32 §
[5276] Den som inte ska lämna mervärdesskattedeklaration, ska lämna
arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och punktskattedeklaration
enligt följande uppställning:
Arbetsgivardeklaration, förenklad
arbetsgivardeklaration och

ska ha kommit in till Skatteverket senast
den

punktskattedeklaration för
redovisningsperioden
Januari

12 februari

Februari

12 mars

Mars

12 april

April

12 maj

Maj

12 juni

Juni

12 juli

Juli

17 augusti

Augusti

12 september

September

12 oktober

Oktober

12 november

November

12 december

December

17 januari

Särskild deklarationstidpunkt
33 §
[5277] Den som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad ska,
om inte annat följer av 33 a eller 33 b §, redovisa skatten i en skattedeklaration som
ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter
redovisningsperiodens utgång, med undantag för december då deklarationen i stället
ska ha kommit in senast den 27.
Första stycket gäller inte den som enligt 11, 12 eller 13 § har kalenderkvartal som
redovisningsperiod för mervärdesskatt.
Första stycket gäller inte heller sådan period som avses i 29 § andra stycket. Lag
(2013:1068).
33 a §
[5277 A] Fysiska personer och dödsbon som har beskattningsår som
redovisningsperiod
och
ska
lämna
inkomstdeklaration,
ska
lämna
mervärdesskattedeklaration senast den 12 maj året efter utgången av beskattningsåret.
Första stycket gäller inte den som under redovisningsperioden har genomfört
1. omsättningar, förvärv eller överföringar av varor som transporteras mellan EUländer, eller
2. omsättningar eller förvärv av tjänster som förvärvaren är skattskyldig för i
Sverige eller ett annat EU-land i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets
direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt. Lag (2013:1068).
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33 b §
[5277 B] Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag, som har
beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna
mervärdesskattedeklaration enligt följande uppställning:
Om beskattningsåret går ut den
31 december
30 april
30 juni
31 augusti

ska deklarationen ha kommit in senast
den
12 juli
12 november
27 december
12 mars

Den som lämnar mervärdesskattedeklarationen elektroniskt får lämna den i
månaden efter den månad som följer av första stycket. I januari och augusti ska
deklarationen i så fall ha kommit in senast den 17, i april och december den 12.
Första och andra styckena gäller inte den som under redovisningsperioden
genomfört sådana omsättningar, förvärv eller överföringar som avses i 33 a § andra
stycket. Lag (2013:1068).
33 c §
[5277 C] Skatteverket ska besluta att mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in
senast vid den tidpunkt som anges i 33 § i stället för vid den tidpunkt som anges i 33 a
eller 33 b §, om
1. den deklarationsskyldige begär det, eller
2. det finns särskilda skäl.
Ett beslut enligt första stycket ska gälla minst två på varandra följande
redovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2013:1068).
33 d §
[5277 D] Om deklarationstidpunkten för mervärdesskatt för den som har
beskattningsår som redovisningsperiod ändras från eller till vad som gäller enligt 33 a
eller 33 b §, ska den nya deklarationstidpunkten gälla från ingången av
beskattningsåret före det beskattningsår då
1. den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen, eller
2. Skatteverket beslutade om ändringen.
Skatteverket får dock besluta att den nya deklarationstidpunkten ska gälla från en
senare tidpunkt. Lag (2013:1068).
33 e §
[5277 E] Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i rätt tid på
grund av ett beslut enligt 33 c § eller enligt 9 d kap. 6 § mervärdesskattelagen
(1994:200) ska lämna deklarationen senast den 12 i månaden efter beslutet, i januari
eller augusti senast den 17. Lag (2017:1199).
Kommuner och landsting
34 §
[5278] Kommuner och landsting ska lämna arbetsgivardeklaration och
punktskattedeklaration enligt uppställningen i 26 §. Mervärdesskattedeklaration ska
lämnas enligt uppställningen för punktskattedeklaration i den paragrafen. De
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skattedeklarationer som ska lämnas i januari och augusti ska dock ha kommit in till
Skatteverket senast den 12 i månaden.
Särskilda skattedeklarationer
35 §
[5279] Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 36 eller 37 §, lämnas
enligt följande uppställning:
Deklaration som avses i
7 § första stycket

ska ha kommit in till Skatteverket senast
den 26 i månaden efter
redovisningsperiodens utgång

7 § andra stycket

35 dagar efter förvärvet

7 § tredje stycket

den 26 i andra månaden efter den månad då
det nya transportmedlet levererades

8§1

fem dagar efter den händelse som medför
skattskyldighet

8§2

vid den händelse som medför
skattskyldighet

8§3

25 dagar efter den händelse som medför
skattskyldighet

9§

den 12 i månaden efter den månad då den
skattepliktiga ersättningen kom den
skattskyldige till del, med undantag för
januari och augusti då deklarationen i stället
ska ha kommit in senast den 17

Lag (2015:892).
36 §
[5280] Deklaration som avses i 8 § 1 och som ska lämnas av den som är skattskyldig
enligt 11 kap. 5 § [3100] andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha
kommit in till Skatteverket senast en månad efter dagen för tillsynsmyndighetens
beslut.
37 §
[5281] Deklaration som avses i 8 § 1 ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den
händelse som medför skattskyldighet, om den som ska lämna deklarationen är
skattskyldig enligt
1. 9 § [3509] första stycket 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8 § [4008] första
stycket 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 [3026] lagen
(1994:1776) om skatt på energi och som inte har ställt säkerhet för skattens betalning,
2. 9 § första stycket 8 eller 16 c § [3516 C] lagen om tobaksskatt,
3. 8 § första stycket 8 eller 15 c § [4015 C] lagen om alkoholskatt, eller
4. 4 kap. 1 § 9 eller 4 kap. 10 § [3035] lagen om skatt på energi. Lag (2012:682).
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Särskilda bestämmelser om redovisning

Utländsk avgiftsskyldig
38 §
[5282] Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att den som är skyldig att
betala arbetsgivaravgifter och är bosatt utomlands eller är en utländsk juridisk person
som saknar fast driftställe i Sverige redovisar avgifterna på något annat sätt eller vid
någon annan tidpunkt än som anges i detta kapitel.
Viss verksamhet ska redovisas för sig
39 §
[5283] Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en viss verksamhet ska
redovisas för sig.
27 kap. Skalbolagsdeklaration
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
35 kap. Periodiska sammanställningar
Innehåll

1§
[5284] I detta kapitel finns bestämmelser om
– vad som ska lämnas i en periodisk sammanställning (2 §),
– för vilken period en periodisk sammanställning ska lämnas (3 §),
– beslut (4–8 §§), och
– när en periodisk sammanställning ska lämnas (9 §).
Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?

2§
[5285] Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för
mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 eller 2 § ska lämna en periodisk sammanställning över
1. omsättning, förvärv och överföring av varor som transporteras mellan EUländer, och
2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EU-land där tjänsten är omsatt
om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med
tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006
om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som avses i 13
kap. 8 b § [6224 B] andra stycket eller 8 c § [6224 C] mervärdesskattelagen
(1994:200).
För vilken period ska en periodisk sammanställning lämnas?

3§
[5286] En periodisk sammanställning ska lämnas för varje
1. kalendermånad för uppgifter om varor som avses i 2 § första stycket 1, eller
2. kalenderkvartal för uppgifter om tjänster som avses i 2 § första stycket 2.
Om uppgifter ska lämnas avseende både varor och tjänster enligt 2 §, ska
sammanställningen lämnas för varje kalendermånad.
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Den som övergår från att lämna en sammanställning för varje kalenderkvartal till
att lämna den för varje kalendermånad ska tillämpa den nya perioden till och med det
fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tidpunkt när bytet av period gjordes.
Beslut

4§
[5287] Skatteverket ska besluta att en periodisk sammanställning ska göras för varje
kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 1, om
1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, och
2. det sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt 2 §
första stycket 1 inte överstiger 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det
innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast föregående
kalenderkvartalen.
5§
[5288] Skatteverket ska besluta att en periodisk sammanställning ska göras för varje
kalendermånad i stället för vad som föreskrivs i 3 § första stycket 2 eller 4 §, om
1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, eller
2. det finns särskilda skäl.
6§
[5289] Ett beslut enligt 4 § gäller från ingången av det kalenderkvartal som följer
närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades.
Ett beslut enligt 5 § gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades.
7§
[5290] Skatteverket ska upphäva ett beslut enligt 4 § om de förutsättningar som anges
i 4 § 2 inte längre är uppfyllda.
Ett sådant beslut gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades.
8§
[5291] Om ett beslut har fattats enligt 5 eller 7 §, ska en sammanställning göras för
varje kalendermånad som har gått sedan ingången av det kalenderkvartal då beslutet
fattades.
När ska en periodisk sammanställning lämnas?

9§
[5292] En periodisk sammanställning ska ha kommit in till Skatteverket senast
1. den 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser,
om den lämnas elektroniskt, eller
2. den 20 i månaden efter den period som den avser i andra fall.
Sammanställningar som ska göras enligt 8 § ska ha kommit in till Skatteverket
senast den 20 i månaden efter utgången av den månad då beslutet fattades.
36 kap. Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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37 kap. Föreläggande
Innehåll

1§
[5293] I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att
– fullgöra uppgiftsskyldighet (2 §),
– medverka personligen (3 §), och
– lämna uppgift (4–11 §§). Lag (2012:847).
Föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet

2§
[5294] Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet
enligt 15–35 kap. att fullgöra skyldigheten.
Ett sådant föreläggande får inte bara avse komplettering av arbetsställenummer
enligt 15 kap. 9 § första stycket 6.
Föreläggande att medverka personligen

3§
[5295] Skatteverket får förelägga den som har lämnat deklaration genom ett
deklarationsombud eller ett ombud för ett dödsbo att personligen eller genom behörig
ställföreträdare bekräfta eller komplettera lämnade eller godkända uppgifter.
Föreläggande att lämna uppgift

Lämna deklaration
4§
[5296] Skatteverket får förelägga den som inte är skyldig att lämna deklaration att
göra det.
Kommande utbetalningar av ersättning för arbete
5§
[5297] Skatteverket får förelägga den som ger ut ersättning för arbete att lämna
uppgift om den ersättning som kan antas komma att betalas ut under mottagarens
beskattningsår.
Kontroll av egen uppgifts- eller dokumentationsskyldighet
6§
[5298] Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara uppgiftsskyldig
enligt 15–35 kap. att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera
skyldigheten.
Skatteverket får även förelägga den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa
punktskatt att lämna varuprov.
7§
[5299] Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig
enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett
dödsbo, att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera
dokumentationsskyldigheten enligt 39 kap. 3 §.
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7a§
[5299 A] Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt
i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av eller kompensation för
punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för
att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en
ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt. Lag (2017:1218).
Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet eller av uppgifter vid återbetalning av
eller kompensation för punktskatt
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2017:1218).

8§
[5300] Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än som
avses i 16 och 17 kap. att lämna kontrolluppgift om
1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven
näringsidkare, eller
2. ränta från en namngiven låntagare.
9§
[5301] Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig
enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett
dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.
Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra
än den som föreläggs
1. har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap., eller
2. kan fullgöra sådan uppgiftsskyldighet.
9a§
[5301 A] Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig
enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett
dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.
Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra
än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om
återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning
av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2. Lag
(2017:1218).
10 §
[5302] Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i 9 och
9 a §§ föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där. Lag (2017:1218).
Utbyte av upplysningar med en annan stat eller utländsk jurisdiktion
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2012:847).

11 §
[5302 A] Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket
behöver en uppgift för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett
avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.
Skatteverket får förelägga
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1. den som de begärda upplysningarna avser, att lämna uppgift som verket behöver,
eller
2. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift
som verket behöver om en rättshandling med någon annan.
Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i andra
stycket 2 föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där. Lag (2012:847).
38 kap. Formkrav
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Avdelning VII. Dokumentation
39 kap. Dokumentationsskyldighet
Innehåll

1§
[5303] I detta kapitel finns bestämmelser om
– definitioner (2 och 2 a §§),
– generell dokumentationsskyldighet (3 §),
– dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller
kompensation för punktskatt (3 a §),
– dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4–10 §§),
– dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11–12 §§),
– dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),
– dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld (14 §),
– dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15–16 f §§), och
– föreläggande (17 §). Lag (2017:1218).
Definitioner

2§
[5304] I denna lag avses med
kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur
för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot
betalning med kontokort,
torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare
stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa,
distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat
system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans,
hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av
näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe,
restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och
annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och
centralkök,
frisörverksamhet: näringsverksamhet som avser hårvård,
tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier eller
därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av
textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den
näringsverksamheten,
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byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten,
reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan
näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas
av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt
byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs.
Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restaurang-,
frisör- eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksamhet. Lag
(2014:1474).
2a§
[5304 A] Med företag i intressegemenskap avses vid tillämpningen av 15–16 a §§
företag som är moderföretag och dotterföretag eller företag som står under i huvudsak
gemensam ledning.
Med koncern avses vid tillämpningen av 16 b § företag i intressegemenskap om
moderföretaget inte är en fysisk person. Lag (2017:185).
Generell dokumentationsskyldighet

3§
[5305] Den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. ska i skälig omfattning genom
räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns
underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av
uppgiftsskyldigheten och beskattningen.
Ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:1218).

3a§
[5305 A] Den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt
ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig
dokumentation se till att det finns underlag för kontroll av uppgifterna i ansökan. Lag
(2017:1218).
Kassaregister

Vem ska använda kassaregister?
4§
[5306] Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning
eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister.
5§
[5307] Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som
1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller
mot betalning med kontokort,
2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för
inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,
3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,
5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande
automat eller i en automatiserad affärslokal, eller
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6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel
eller
enligt
lotterilagen
(1994:1000)
(Importoch
exportföreskrifter/Kulturföremål m.m. [5681]).
Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i
obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller
kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett
beskattningsår.
Undantaget i första stycket 2 gäller inte för en näringsidkare som driver verksamhet
i Sverige utan fast driftställe i landet. Lag (2017:194).
6§
[5308] Vid tillämpningen av 4 och 5 §§ ska självständiga verksamheter inom ramen
för en näringsverksamhet bedömas var för sig.
Registrering i kassaregister
7§
[5309] All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska
registreras i kassaregistret.
Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas
kunden.
Krav som ett kassaregister ska uppfylla
8§
[5310] Ett kassaregister ska på ett tillförlitligt sätt visa
1. alla registreringar som har gjorts, samt
2. programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt
bokföringslagen (1999:1078).
Kassaregistret ska vara certifierat.
Undantag för näringsidkare utan fast driftställe i Sverige
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:194).

8a§
[5310 A] En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige får, i stället för ett
kassaregister som uppfyller kraven enligt svenska bestämmelser, använda ett
kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga
krav. Lag (2017:194).
Beslut om undantag i enskilda fall
9§
[5311] Skatteverket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som
gäller kassaregister om
1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt,
eller
2. en viss skyldighet är oskälig.
Ett beslut om undantag får förenas med villkor. Lag (2013:384).
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Bemyndiganden
10 §
[5312] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om
1. krav på kassaregister,
2. teknisk kontroll av kassaregister,
3. användning av kassaregister, och
4. undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om certifiering av kassaregister.
Personalliggare

11 §
[5313] Den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska föra en
personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för
näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de
personer som är verksamma i näringsverksamheten.
Skyldigheten att föra personalliggare gäller dock inte för
1. enskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller barn
under 16 år är verksamma, eller
2. fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, dennes make
eller barn under 16 år är verksamma. Lag (2013:27).
Byggverksamhet
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:1474).

11 a §
[5313 A] Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren
har tillhandahållit utrustning enligt 11 b § ska föra en elektronisk personalliggare och
i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och
löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är
verksamma i näringsverksamheten.
Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller
hjälpmedel ska inte dokumenteras i personalliggaren. Lag (2014:1474).
11 b §
[5313 B] En byggherre ska tillhandahålla utrustning så att en elektronisk
personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.
Skyldigheten att tillhandahålla utrustning gäller inte
1. för en byggherre förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på
byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp, eller
2. för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför
eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Lag
(2014:1474).
11 c §
[5313 C] Det som sägs i detta kapitel om byggherre ska i stället gälla en näringsidkare
som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande, om byggherren
och näringsidkaren skriftligen har avtalat att byggherrens samtliga skyldigheter enligt
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11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ ska fullgöras av näringsidkaren vid utförandet
av uppdraget. Lag (2014:1474).
Personalliggarens tillgänglighet
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:1474).

12 §
[5314] Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen.
Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på
byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personalliggare
tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen. Lag (2014:1474).
Torg- och marknadshandel

13 §
[5315] Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera
nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes
företrädare.
Omsättning av investeringsguld

14 §
[5316] En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap.
18 § [6022 B] mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land
ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 kronor eller mer
dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för köparen.
Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor men
som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna
uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en
transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter dokumenteras så snart summan
av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.
Bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket, 8 och 14–16 §§ lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska även tillämpas vid
transaktioner som avses i första och andra styckena Lag (2017:657).
Syftet med internprissättningsdokumentation
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2017:185).
15 §

[5317] Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att det ska gå att bedöma
om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller ett företag och
dess fasta driftställe
1. avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter,
2. medför att inkomst ska undantas från beskattning eller att avräkning ska medges
för utländsk skatt, eller
3. medför att rätt inkomst har beräknats för det fasta driftstället. Lag (2017:185).
Vem är skyldig att ha internprissättningsdokumentation?
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:185).

16 §
[5318] Dokumentationsskyldig för internprissättning är
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1. en obegränsat skattskyldig juridisk person som har transaktioner med ett företag
som är begränsat skattskyldigt om företagen är i intressegemenskap,
2. ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett företag som är begränsat
skattskyldigt om
– företagen är i intressegemenskap, och
– handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga
juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget och det begränsat
skattskyldiga företaget,
3. en obegränsat skattskyldig juridisk person med fast driftställe utomlands,
4. ett svenskt handelsbolag med fast driftställe utomlands om handelsbolagets
resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska personer som är
i intressegemenskap med handelsbolaget, och
5. en utländsk juridisk person som är skattskyldig för inkomst från fast driftställe i
Sverige. Lag (2017:185)
Undantag från dokumentationsskyldighet
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:185).

16 a §
[5318 A] Ett företag är inte dokumentationsskyldigt enligt 16 § om det året före
beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har mindre än 250 anställda och
antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kronor eller en
balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor. Lag (2017:185).
Dokumentationens innehåll
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:185).

16 b §
[5318 B] En internprissättningsdokumentation ska bestå av två delar: en
koncerngemensam del och en företagsspecifik del.
Den koncerngemensamma delen ska innehålla en översikt av koncernen och dess
verksamhet.
Den företagsspecifika delen ska innehålla information om företaget och de
transaktioner som avses i 16 § 1 och 2 eller, i de fall som avses i 16 § 3–5, om de
transaktioner som är hänförliga till det fasta driftstället och som anses ha skett mellan
det fasta driftstället och övriga delar av företaget. Lag (2017:185).
16 c §
[5318 C] Transaktioner som är oväsentliga behöver inte dokumenteras i den
företagsspecifika delen.
Om det sammanlagda värdet av transaktionerna med det begränsat skattskyldiga
företaget i fall som avses i 16 § 1 och 2 understiger 5 000 000 kronor under
räkenskapsåret, räknas transaktionerna alltid som oväsentliga. Detsamma gäller om
det sammanlagda värdet av de transaktioner som ska anses hänförliga till det fasta
driftstället i fall som avses i 16 § 3–5 understiger 5 000 000 kronor under
räkenskapsåret.
Undantagen i första och andra styckena gäller upplåtelse och överlåtelse av
immateriella tillgångar endast om tillgångarna är oväsentliga för verksamheten. Lag
(2017:185).
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När ska internprissättningsdokumentationen upprättas?
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:185).

16 d §
[5318 D] Den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen ska vara
upprättad vid den tidpunkt då inkomstdeklarationen eller, i fall som avses i 16 § 2 och
4, särskilda uppgifter ska lämnas. Den koncerngemensamma delen ska vara upprättad
senast vid den tidpunkt då moderföretaget ska lämna sin inkomstdeklaration. Lag
(2017:185).
På vilka språk får dokumentationen upprättas?
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:185).

16 e §
[5318 E] Internprissättningsdokumentationen ska upprättas på svenska, danska,
norska eller engelska. Lag (2017:185).
Skatteverkets tillgång till dokumentationen
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2017:185).

16 f §
[5318 F] Internprissättningsdokumentationen ska på begäran överlämnas till
Skatteverket. Lag (2017:185).
Föreläggande

17 §
[5319] Skatteverket får förelägga
1. den som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 4, 7 och
8 §§,
2. den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet att fullgöra sina
skyldigheter enligt 11 och 12 §§, samt
3. byggherren och den som bedriver byggverksamhet att fullgöra sina skyldigheter
enligt 11 a, 11 b och 12 §§. Lag (2014:1474).
Avdelning VIII. Utredning och kontroll
40 kap. Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera
Skatteverkets utredningsskyldighet

1§
[5320] Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.
Skatteverkets kommunikationsskyldighet

2§
[5321] Ett ärende får inte avgöras till nackdel för den som ärendet gäller utan att denne
har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Om det är uppenbart obehövligt, behöver den
som ärendet gäller inte få tillfälle att yttra sig.
3§
[5322] Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan än den som ärendet gäller,
får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna
och fått tillfälle att yttra sig över dem.
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Första stycket gäller inte om
1. avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller,
2. uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart
obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig,
3. det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra
beslutet i ärendet, eller
4. avgörandet inte kan skjutas upp.
Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
4§
[5323] Om det kan antas att den som ett ärende om slutlig skatt gäller inte är
deklarationsskyldig, får beslut om slutlig skatt fattas på grundval av kontrolluppgift
om intäkter i inkomstslaget kapital utan att han eller hon har underrättats om och fått
tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.
41 kap. Revision
Innehåll

1§
[5324] I detta kapitel finns bestämmelser om
– syftet med en revision (2 och 2 a §§),
– vem som får revideras (3 §),
– beslut om revision (4 och 5 §§),
– samverkan (6 §),
– revisorns befogenheter (7 §),
– den reviderades skyldigheter (8–11 §§),
– föreläggande (12 §), och
– revisionens avslutande (13 och 14 §§). Lag (2012:847).
Syftet med en revision

2§
[5325] Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera
1. att uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. har fullgjorts,
2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. som
kan antas uppkomma,
3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen
(1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.) eller lagen (1994:1776) om skatt på energi
([3001] o.f.),
4. att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för punktskatt i
de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,
5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53
kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,
6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och marknadshandel
har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §, eller
7. att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort sina
skyldigheter enligt 39 kap. 14 §.
Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse
för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revideras. Lag
(2017:1218).
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2a§
[5325 A] Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och verket
behöver uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett
avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden, gäller följande.
Skatteverket får besluta om revision för att inhämta uppgifter som verket behöver
från den som de begärda upplysningarna avser.
Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta sådana uppgifter från
någon annan än den som de begärda upplysningarna avser. Lag (2012:847).
Vem får revideras?

3§
[5326] Revision får göras hos
1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078),
2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering,
4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,
6. sådan representant som avses i 16 a § [3516 A] lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, 15 a § [4015 A] lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a §
[3034 A] lagen (1994:1776) om skatt på energi,
7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om
tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om
tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen
om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen
om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och
11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om
tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier
i viss elektronik. Lag (2016:1076).
Beslut om revision

4§
[5327] Ett beslut om revision ska innehålla
1. uppgift om syftet med revisionen,
2. uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kontroll, och
3. förordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen (revisorer).
Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken person eller
rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser om
1. beslutet om revision gäller en sådan revision som avses i 2 § andra stycket eller
2 a § tredje stycket, och
2. det finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rättshandlingen. Lag
(2017:189).
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5§
[5328] Innan en revision verkställs ska den som ska revideras underrättas om beslutet
om revision.
Underrättelsen får ske i samband med att revisionen verkställs om
1. kontroll som avses i 7 § 2–6 behöver genomföras och kontrollen skulle förlora
sin betydelse om den som ska revideras underrättas i förväg,
2. revisionen ska genomföras i samband med ett kontrollbesök enligt 42 kap. 8 §
och är begränsad till handlingar som rör personalen, eller
3. det följer av bestämmelserna om underrättelse om beslut om bevissäkring i 45
kap. 16 § andra stycket.
Samverkan

6§
[5329] En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant
sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne.
Kravet på samverkan gäller inte om tvångsåtgärden bevissäkring har beslutats på
grund av att det finns en påtaglig risk för sabotage enligt 45 kap. 2 §.
Revisorns befogenheter

7§
[5330] Vid en revision får revisorn
1. granska räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten,
2. inventera kassan,
3. granska lager, maskiner och inventarier,
4. besiktiga verksamhetslokaler,
5. ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i
verksamheten, och
6. prova teknisk utrustning som används i verksamheten.
Den reviderades skyldigheter

8§
[5331] Den reviderade ska lämna tillträde till verksamhetslokalerna för
1. granskning av handlingar enligt 7 § 1 om granskningen inte utan svårighet kan
genomföras på någon annan plats, och
2. sådana åtgärder som avses i 7 § 2–6.
I andra fall än som avses i första stycket 1 får en revision genomföras i
verksamhetslokalerna om den reviderade medger det. Revisionen ska genomföras i
verksamhetslokalerna om den reviderade begär det och revisionen kan genomföras
där utan betydande svårighet.
I de fall en revision genomförs i verksamhetslokalerna ska den reviderade, om det
är möjligt, ställa en ändamålsenlig arbetsplats till revisorns förfogande.
9§
[5332] Den reviderade ska tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de
upplysningar som behövs för revisionen. Om handlingar ska granskas på någon annan
plats än i verksamhetslokalerna, ska den reviderade på begäran och mot kvitto
överlämna handlingarna till revisorn.

Skatter m.m./Skatter m.m.

39

Skatteförfarandelag (2011:1244)
Uppdaterad: 2018-05-18

10 §
[5333] Den reviderade ska på begäran ge revisorn tillfälle att använda tekniska
hjälpmedel för att granska upptagning som kan uppfattas bara med sådana hjälpmedel.
Första stycket gäller inte om
1. den reviderade tillhandahåller en kopia av upptagningen, och
2. kopian utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som revisorn har
tillgång till.
I det fall som avses i andra stycket ska den reviderade ge revisorn möjlighet att
kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den
reviderade.
Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de
tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet
med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.
11 §
[5334] Den reviderade ska, utöver vad som följer av 8–10 §§, ge revisorn den hjälp
som behövs vid revisionen.
Föreläggande

12 §
[5335] Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 8–
11 §§ att fullgöra dem.
Revisionens avslutande

13 §
[5336] En revision får inte pågå under längre tid än nödvändigt.
Skatteverket ska snarast meddela den reviderade resultatet av revisionen i de delar
som rör den reviderade.
14 §
[5337] Skatteverket ska lämna tillbaka räkenskapsmaterial och andra handlingar till
den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen har avslutats.
Om den reviderade har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska
Skatteverket
1. överlämna handlingarna till konkursförvaltaren, och
2. underrätta den reviderade om att handlingarna har överlämnats till
konkursförvaltaren.
42 kap. Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
42 a kap. Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets
begäran
Anm. Kapitelrubriken är införd enligt lag (2015:903).

1§
[5337 A] Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll eller
beslut enligt denna lag ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.
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Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till
följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av dessa paragrafer.
Om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighetsoch sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig bara om regeringen på ansökan
av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2015:903).
Avdelning IX. Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
43 kap. Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
Rätten till ersättning

1§
[5338] Den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde, utredning
eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt har, efter ansökan,
rätt till ersättning om
1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis,
2. ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen,
eller
3. det finns synnerliga skäl för ersättning.
Rätt till ersättning finns dock inte i ärenden som ska handläggas av behörig
myndighet enligt
1. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning,
2. ett skatteavtal eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden, eller
3. det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och
Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2012:847).
Begränsningar i rätten till ersättning

2§
[5339] Ersättning får inte beviljas för kostnader som avser skyldigheten att
1. lämna deklaration,
2. lämna föreskrivna uppgifter, eller
3. genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att
det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldighet samt för kontroll av
uppgiftsskyldighet.
3§
[5340] Ersättning får inte beviljas för den sökandes eget arbete eller egen tidsspillan
eller i övrigt för kostnader för sådant som den sökande själv har utfört med anledning
av ärendet eller målet.
4§
[5341] Ersättning får inte beviljas för kostnader som har ersatts eller kan komma att
ersättas enligt någon annan författning eller enligt avtal.
5§
[5342] Ersättningen får minskas om
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1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls bara delvis, såvida inte övriga
yrkanden bara är av ringa betydelse, eller
2. den sökande har varit försumlig eller orsakat att ärendet eller målet blivit mer
omfattande än nödvändigt.
Ansökan om ersättning

6§
[5343] En ansökan om ersättning för kostnader ska göras hos den myndighet där
kostnaderna har uppkommit. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten innan
ärendet eller målet avgörs.
7§
[5344] En ansökan om ersättning för kostnader som har kommit in för sent får prövas
om förseningen beror på något ursäktligt misstag.
Avdelning X. Tvångsåtgärder
44 kap. Vitesföreläggande
När får ett föreläggande förenas med vite?

1§
[5345] Ett föreläggande enligt 41 kap. 12 §, 42 kap. 5 § andra stycket eller 42 kap. 7 §
andra stycket får förenas med vite.
2§
[5346] Även i andra fall än som avses i 1 § får ett föreläggande förenas med vite om
det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs.
Förbud mot att förena ett föreläggande med vite

3§
[5347] Ett föreläggande får inte förenas med vite om
1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som
är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, återkallelseavgift eller kontrollavgift,
och
2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta
gärningen.
Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket även
ställföreträdare för den juridiska personen. Lag (2016:888).
Behörig förvaltningsrätt

4§
[5348] Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap.
är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om
utdömande görs.
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45 kap. Bevissäkring
Innehåll

1§
[5349] I detta kapitel finns bestämmelser om
– definitioner (2 §),
– revision i den reviderades verksamhetslokaler (3 §),
– eftersökande och omhändertagande av handlingar (4–11 §§),
– försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (12 §),
– beslut om bevissäkring (13–16 §§), och
– behörig förvaltningsrätt (17 §).
Definitioner

2§
[5350] Med bevissäkring avses följande tvångsåtgärder:
1. revision i den reviderades verksamhetslokaler enligt 3 §,
2. eftersökande och omhändertagande av handlingar enligt 4–11 §§, samt
3. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme enligt 12 §.
Med risk för sabotage avses att det finns risk för att den som bevissäkringen gäller
kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får kontrolleras.
Revision i den reviderades verksamhetslokaler

3§
[5351] En revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler om den
reviderade enligt 41 kap. 8 § första stycket är skyldig att lämna tillträde till lokalerna
och
1. den reviderade inte fullgör sina skyldigheter att medverka enligt 41 kap. 8–
11 §§, eller
2. det finns en påtaglig risk för sabotage.
Eftersökande och omhändertagande av handlingar

4§
[5352] När en revision genomförs enligt 3 §, får handlingar som behövs för revisionen
eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning.
Om revisionen genomförs enligt 3 § 1, gäller dock första stycket bara om
handlingen inte har tillhandahållits inom rimlig tid eller om det finns en påtaglig risk
för sabotage.
5§
[5353] Om den reviderade har medgett att revisionen genomförs i
verksamhetslokalerna enligt 41 kap 8 §, får handlingar som påträffas eller
tillhandahålls och som behövs för revisionen tas om hand för granskning.
6§
[5354] När en revision genomförs på någon annan plats än i verksamhetslokaler med
stöd av 41 kap., får en handling som behövs för revisionen eftersökas i
verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning om
1. den reviderade inte har följt ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § om att lämna ut
handlingen, eller
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2. det finns en påtaglig risk för sabotage.
7§
[5355] En handling som behövs för en revision enligt 3 § eller 41 kap. får eftersökas
i en lokal, på en förvaringsplats eller i ett annat utrymme som inte utgör den
reviderades verksamhetslokaler och tas om hand för granskning om det finns särskild
anledning att anta att handlingen finns i utrymmet och
1. den reviderade inte har följt ett föreläggande enligt 41 kap. 12 § om att lämna ut
handlingen, eller
2. det finns en påtaglig risk för sabotage.
8§
[5356] Om ett föreläggande att lämna ut en handling vid annan kontroll än revision
inte har följts och det finns särskild anledning att anta att handlingen finns hos den
som har förelagts, får handlingen eftersökas och tas om hand för granskning.
9§
[5357] Hos den som inte får revideras men som kan föreläggas att lämna uppgift enligt
37 kap. 10 § får handling som han eller hon kan föreläggas att lämna uppgift om
eftersökas och tas om hand för granskning utan ett föregående föreläggande om det
finns
1. särskild anledning att anta att handlingen kommer att påträffas hos personen,
2. en påtaglig risk för sabotage om personen föreläggs, och
3. ett betydande intresse av att handlingen granskas.
Granskningen ska ske på annan plats än hos den som bevissäkringen gäller.
10 §
[5358] Om det finns särskilda skäl, behöver den som uppgifterna avser eller de
handlingar som eftersöks inte anges i ett beslut om åtgärd enligt 9 §.
11 §
[5359] Beslut om åtgärd enligt 9 § får inte meddelas för att samla in uppgifter för att
förbereda kontroll av någon annan person än den som kontrolleras.
Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme

12 §
[5360] Lokal, förvaringsplats eller annat utrymme får förseglas för att skydda
handlingar som ska
1. granskas enligt 3 § eller tas om hand för granskning enligt 4 §,
2. tas om hand för granskning enligt 5 § om
a) handlingarna inte kan föras från platsen, och
b) risk för sabotage kan befaras, eller
3. tas om hand för granskning enligt 6–9 §§ om handlingarna inte omedelbart kan
föras från platsen.
Beslut om bevissäkring

13 §
[5361] Beslut om bevissäkring enligt 3 och 6–9 §§ fattas av förvaltningsrätten på
ansökan av granskningsledaren.
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Beslut enligt 4, 5 och 12 §§ fattas av granskningsledaren.
14 §
[5362] Granskningsledaren får besluta om bevissäkring enligt 3 och 6–8 §§ om
1. det finns en påtaglig risk för sabotage innan förvaltningsrätten kan fatta beslut,
samt
2. åtgärden ska genomföras i en verksamhetslokal.
Om granskningsledaren har beslutat om åtgärd enligt första stycket, ska han eller
hon så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om bevissäkring hos
förvaltningsrätten. Om granskningsledaren inte gör någon ansökan eller om
förvaltningsrätten avslår ansökan, ska omhändertagna handlingar lämnas tillbaka och
övriga insamlade uppgifter förstöras.
Om den som beslutet om bevissäkringen gäller har försatts i konkurs när
handlingarna ska lämnas tillbaka, ska handlingarna överlämnas till konkursförvaltaren
och den som bevissäkringen gäller underrättas om överlämnandet.
15 §
[5363] Ett beslut om bevissäkring ska innehålla uppgift om möjligheten att undanta
uppgifter och handlingar från kontroll samt om vad som gäller vid verkställighet.
16 §
[5364] Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska omedelbart underrättas om
beslutet.
Underrättelse får dock ske i samband med att åtgärden verkställs om det finns en
påtaglig risk för sabotage om den som beslutet gäller underrättas i förväg.
I 69 kap. 5 § finns bestämmelser om verkställighet av beslut om bevissäkring utan
att den som beslutet gäller har underrättats om beslutet.
Behörig förvaltningsrätt

17 §
[5365] Frågor om bevissäkring prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är
behörig att pröva ett överklagande av den som bevissäkringen gäller när ansökan görs.
46 kap. Betalningssäkring
Innehåll

1§
[5366] I detta kapitel finns bestämmelser om
– definition (2 §),
– avgifter som undantas från betalningssäkring (3 §),
– betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat (4 §),
– beslut om betalningssäkring (5–13 §§),
– tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd (14 och 15 §§),
– beslut om att ta egendom i förvar (16 §),
– ställande av säkerhet (17 §),
– när ställd säkerhet får tas i anspråk (18 §),
– behörig förvaltningsrätt (19 §), och
– ersättning för skada (20–22 §§).
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Definition

2§
[5367] Med betalningssäkring avses att Skatteverket får ta en betalningsskyldigs
egendom i anspråk för att säkerställa betalning av skatt, avgift, särskild avgift eller
ränta.
Avgifter som undantas från betalningssäkring

3§
[5368] Betalningssäkring får inte användas för avgifter enligt
1. begravningslagen (1990:1144), och
2. lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
Betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2011:1545).

4§
[5369] Om det följer av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat eller
av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom
Europeiska unionen, får betalningssäkring även användas för att säkerställa betalning
av utländsk skatt, avgift, särskild avgift eller ränta. Lag (2011:1545).
Beslut om betalningssäkring

5§
[5370] Beslut om betalningssäkring fattas av förvaltningsrätten på ansökan av
Skatteverket.
Förutsättningar för betalningssäkring
6§
[5371] Betalningssäkring får beslutas om
1. det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig drar sig undan
skyldigheten, och
2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.
7§
[5372] Om betalningsskyldigheten inte är fastställd, får betalningssäkring beslutas
bara om det är sannolikt att skyldigheten kommer att fastställas. En betalningssäkring
får i sådana fall inte avse ett högre belopp än det belopp betalningsskyldigheten
sannolikt kommer att fastställas till.
8§
[5373] Betalningssäkring får inte beslutas
betalningsskyldigheten avser har gått ut.

förrän

den

tidsperiod

När förutsättningar inte längre finns

9§
[5374] Ett beslut om betalningssäkring ska upphävas helt eller delvis om
1. det inte längre finns förutsättningar för beslutet, eller
2. beslutet av någon annan anledning inte bör kvarstå.

som
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10 §
[5375] Förvaltningsrätten ska pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas
helt eller delvis om Skatteverket eller den betalningsskyldige begär det eller om det
annars finns skäl för det.
Den betalningsskyldige ska upplysas om sin rätt att begära att ett beslut om
betalningssäkring ska upphävas.
11 §
[5376] Förvaltningsrättens befogenhet att pröva om ett beslut om betalningssäkring
ska upphävas helt eller delvis gäller även beslut som har överklagats.
Ett överklagande av förvaltningsrättens beslut förfaller om förvaltningsrätten
ändrar beslutet på det sätt som den betalningsskyldige begär. Om förvaltningsrätten
ändrar beslutet på något annat sätt än den betalningsskyldige begär, ska överklagandet
anses omfatta det nya beslutet.
Muntlig förhandling
12 §
[5377] Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål
om betalningssäkring om den betalningsskyldige begär det. Muntlig förhandling
behöver dock inte hållas, om en ansökan om betalningssäkring kommer att avslås eller
ett beslut om betalningssäkring kommer att upphävas.
Den betalningsskyldige ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.
Underrättelse om beslut
13 §
[5378] Den betalningsskyldige ska omedelbart underrättas om ett beslut om
betalningssäkring.
Underrättelse får dock ske i samband med att beslutet verkställs om det finns risk
för att den betalningsskyldige undanskaffar egendom som kan betalningssäkras.
Tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd

14 §
[5379] Ett beslut om betalningssäkring för en betalningsskyldighet som inte är
fastställd upphör att gälla sex månader efter den dag då betalningssäkringen
beslutades,
1. om Skatteverket inte har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om
fastställelse hos förvaltningsrätten, eller
2. om betalningsskyldigheten gäller ett skattetillägg som avses i lagen (2015:632)
om talan om skattetillägg i vissa fall och åklagaren inte har yrkat att skattetillägg ska
tas ut.
Om det finns särskilda skäl, får förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket
förlänga tidsfristen med tre månader i taget. Har förundersökning om brott inletts
beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg
enligt lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, får tidsfristen förlängas med sex
månader i taget. Lag (2015:633).
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15 §
[5380] Om ett beslut om betalningssäkring har upphört att gälla enligt 14 §, får
betalningssäkring på samma grund beslutas först efter det att Skatteverket har fastställt
betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten.
Beslut om att ta egendom i förvar

16 §
[5381] Om det finns en risk för att lös egendom som kan betalningssäkras
undanskaffas innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, får granskningsledaren besluta
att ta egendomen i förvar.
Om egendomen har tagits i förvar, ska Skatteverket så snart som möjligt och senast
inom fem dagar ansöka om betalningssäkring hos förvaltningsrätten. Om Skatteverket
inte gör någon ansökan eller om förvaltningsrätten avslår ansökan, ska egendomen
omedelbart lämnas tillbaka. Om betalningssäkring beslutas, ska egendomen bli kvar i
förvar till dess att beslutet verkställs om inte förvaltningsrätten bestämmer något
annat.
Ställande av säkerhet

17 §
[5382] Kronofogdemyndigheten får efter anvisning av Skatteverket ta emot säkerhet
som den betalningsskyldige eller, där den betalningsskyldige kan antas medge det,
någon annan erbjuder sig att ställa innan ett beslut om betalningssäkring har fattats.
När ställd säkerhet får tas i anspråk

18 §
[5383] Ställd säkerhet får tas i anspråk när den tidsperiod som betalningsskyldigheten
avser har gått ut eller vid den senare tidpunkt som Kronofogdemyndigheten har
medgett.
Behörig förvaltningsrätt

19 §
[5384] Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap.
är behörig att pröva ett överklagande av den som betalningssäkringen gäller när
ansökan görs.
Ersättning för skada

20 §
[5385] Om betalningssäkring har beslutats för en betalningsskyldighet som inte är
fastställd och som inte heller senare fastställs slutligt, ska staten ersätta den
betalningsskyldige för ren förmögenhetsskada. Detsamma gäller om
betalningsskyldigheten fastställs slutligt men till ett väsentligt lägre belopp än det som
har betalningssäkrats.
Första stycket gäller inte kostnader som omfattas av bestämmelserna om ersättning
för kostnader för ombud, biträde eller utredning.
21 §
[5386] Ersättning för skada får vägras eller sättas ned om
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1. den betalningsskyldige inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet eller på annat
sätt genom vållande har medverkat till skadan, eller
2. det annars är oskäligt att ersättning lämnas.
22 §
[5387] Frågor om ersättning för skada prövas på det sätt som gäller för
skadeståndsanspråk mot staten.
Avdelning XI. Undantag från kontroll
47 kap. Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll
Undantag av uppgifter från föreläggande

1§
[5388] Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller
dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte
avse en uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 §
rättegångsbalken (Smugglingslagen m.m./Rättegångsbalken m.m. [4612]).
Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett betydande
skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör
komma till någon annans kännedom och uppgiftens skyddsintresse är större än dess
betydelse för kontrollen. Lag (2012:847).
Undantag av handlingar från granskning

Vilka handlingar får Skatteverket inte granska?
2§
[5389] Vid revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök får
Skatteverket inte granska
1. en handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken
(Smugglingslagen m.m./Rättegångsbalken m.m. [4612]), eller
2. en handling som inte omfattas av revisionen, bevissäkringen, tillsynen eller
kontrollbesöket.
Skatteverket får inte heller granska en handling som har ett betydande
skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att handlingens innehåll
inte bör komma till någon annans kännedom och handlingens skyddsintresse är större
än dess betydelse för kontrollen.
Begäran om undantag
3§
[5390] En handling som inte får granskas ska på begäran av den som är föremål för
revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök undantas från
kontrollen.
4§
[5391] Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt
som enligt 67 kap. är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag
när begäran görs.
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Den handling som begäran avser ska ges in till förvaltningsrätten. Om Skatteverket
redan har handlingen, ska verket omedelbart försegla handlingen och överlämna den
till förvaltningsrätten.
Gemensamma bestämmelser

5§
[5392] Om en uppgift i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § ska undantas, får
förvaltningsrätten besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska
hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att uppgiften inte ska bli tillgänglig för
Skatteverket.
6§
[5393] Om den som vill att en uppgift eller en handling ska undantas från kontroll
begär det, ska förvaltningsrätten pröva om beslut om undantag kan fattas utan att
rätten granskar handlingen.
7§
[5394] Om en uppgift eller en handling har undantagits från kontroll, får Skatteverket
inte återge eller åberopa innehållet i uppgiften eller handlingen.
Avdelning XII. Särskilda avgifter
48 kap. Förseningsavgift
Huvudregeln för förseningsavgift

1§
[5395] Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna skattedeklaration,
inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning, inte har gjort
det i rätt tid.
Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga om
1. en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §,
2. en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt 26 kap.
7 § andra eller tredje stycket,
3. särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 8 §, eller
4. särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 §. Lag
(2015:892).
Förseningsavgift om uppgifterna är bristfälliga

2§
[5396] Den uppgiftsskyldige ska inte anses ha lämnat inkomstdeklaration eller
särskilda uppgifter, om uppgifterna i deklarationen eller de särskilda uppgifterna är så
bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.
Undantagen

Fysiska personer i utlandet
3§
[5397] Förseningsavgift får inte tas ut av en fysisk person som inte har lämnat en
inkomstdeklaration i rätt tid om han eller hon
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1. är bosatt utomlands eller stadigvarande vistas utomlands den dag då deklaration
ska lämnas, och
2. lämnar deklaration senast den 31 maj.
Om uppgifterna inte är undertecknade
4§
[5398] Om grunden för att ta ut förseningsavgift är att den som har lämnat
inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter inte har undertecknat uppgifterna enligt
38 kap. 2 §, ska Skatteverket förelägga den uppgiftsskyldige att göra det.
Förseningsavgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Avgiften ska i sådana fall
bestämmas enligt 6 §.
Inte mer än en förseningsavgift för skattedeklaration
5§
[5399] Om en deklarationsskyldig som vid samma tillfälle ska ha kommit in med flera
skattedeklarationer är försenad med mer än en deklaration, ska bara en
förseningsavgift tas ut.
Förseningsavgiftens storlek

6§
[5400] Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning:
Om förseningsavgiften gäller

uppgår den till

aktiebolags eller ekonomisk
förenings inkomstdeklaration

6 250 kronor

någon annans inkomstdeklaration

1 250 kronor

särskilda uppgifter

1 250 kronor

periodisk sammanställning

1 250 kronor

skattedeklaration

625 kronor

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är
fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande. Lag (2015:768).
Flera förseningsavgifter

7§
[5401] Om den som utan föreläggande ska lämna en inkomstdeklaration eller
särskilda uppgifter inte har gjort det inom tre månader från den tidpunkt då
skyldigheten enligt denna lag skulle ha fullgjorts, ska en andra förseningsavgift tas ut.
Om skyldigheten inte har fullgjorts efter ytterligare två månader, ska en tredje
förseningsavgift tas ut.
Vid tillämpningen av första stycket ska hänsyn inte tas till den senarelagda
deklarationstidpunkt som gäller för andra juridiska personer än dödsbon som lämnar
deklaration elektroniskt.
49 kap. Skattetillägg
Innehåll

1§
[5402] I detta kapitel finns bestämmelser om
– tillämpningsområdet för skattetillägg (2 och 3 §§),
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– skattetillägg vid oriktig uppgift (4 och 5 §§),
– skattetillägg vid skönsbeskattning (6 och 7 §§),
– skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §),
– skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (9 §),
– när skattetillägg inte får tas ut (10–10 d §§),
– beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift (11, 13 och 14 §§),
– beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning (15 och 16 §§),
– beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (17 §),
– beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (18 §),
– att underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor (19 §),
– rätträkning (20 §), och
– när skattetillägg ska tas ut enligt mer än en procentsats (21 §). Lag (2016:888).
Tillämpningsområdet för skattetillägg

2§
[5403] Skattetillägg ska tas ut på skatter som omfattas av denna lag, dock inte på skatt
som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
3§
[5404] Skattetillägg ska tas ut på följande avgifter:
1. avgift enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
2. avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, samt
3. avgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.
Det som sägs om skatt i detta kapitel gäller även dessa avgifter.
Skattetillägg vid oriktig uppgift

4§
[5405] Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen
1. under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,
eller
2. har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning.
Skattetillägg enligt första stycket 2 får dock tas ut bara om uppgiften inte har
godtagits efter prövning i sak.
5§
[5406] En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att
1. en lämnad uppgift är felaktig, eller
2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.
En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om
1. uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts
utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller
2. uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.
Skattetillägg vid skönsbeskattning

6§
[5407] Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning.
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7§
[5408] Ett beslut om skattetillägg vid skönsbeskattning på grund av att den
deklarationsskyldige inte har lämnat någon skattedeklaration eller inkomstdeklaration
ska undanröjas om
1. en skattedeklaration lämnas inom två månader från utgången av den månad då
beslutet meddelades, eller
2. en inkomstdeklaration lämnas inom fyra månader från utgången av den månad
då beslutet meddelades.
Om den deklarationsskyldige gör sannolikt att han eller hon inte har fått kännedom
om skattetillägget före utgången av den månad då beslutet meddelades, ska fristen i
stället räknas från den dag då den deklarationsskyldige fick sådan kännedom.
Skattedeklaration eller inkomstdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket eller
en allmän förvaltningsdomstol inom den angivna tiden.
Skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut

8§
[5409] Skattetillägg ska tas ut av den som
1. har skönsbeskattats på grund av att någon inkomstdeklaration inte har lämnats,
2. inte heller har lämnat deklaration inom den tid som föreskrivs i 7 §, och
3. på Skatteverkets initiativ påförs ytterligare skatt genom omprövning av
skönsbeskattningsbeslutet.
Ett beslut om skattetillägg ska inte undanröjas om en inkomstdeklaration lämnas
senare.
Om skattetillägg inte har tagits ut i samband med det första
skönsbeskattningsbeslutet ska, vid tillämpningen av första stycket 2, det som sägs i
7 § om beslutet om skattetillägg och kännedom om skattetillägget i stället gälla
skönsbeskattningsbeslutet och kännedom om skönsbeskattningen.
Skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts

9§
[5410] Skattetillägg ska tas ut av den som inte har fullgjort sin skyldighet att göra
skatteavdrag.
När får skattetillägg inte tas ut?

10 §
[5411] Skattetillägg får inte tas ut om
1. den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit
tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret,
2. den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften eller
lämnat uppgift om att skatteavdrag inte har gjorts, eller
3. det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller
passiviteten är obetydligt. Lag (2015:633).
10 a §
[5411 A] Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda
till skattetillägg redan ligger till grund för en anmälan om brott enligt 17 §
skattebrottslagen (1971:69) (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1920]) eller
en av någon annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om
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anmälan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget
skulle tas ut av.
Skattetillägg får dock tas ut, om åklagaren har beslutat att inte inleda
förundersökning eller att lägga ned förundersökningen eller om felaktigheten eller
passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och inte har
prövats slutligt. Lag (2015:633).
10 b §
[5411 B] Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som kan leda
till skattetillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett
beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69)
(Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1901] o.f.) och åtalet, strafföreläggandet
eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget
skulle tas ut av. Lag (2015:633).
10 c §
[5411 C] Skattetillägg får inte tas ut i samband med en återkallelse av godkännande
för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4. Lag (2016:888).
Avstämningsuppgifter
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande placering enligt lag (2016:888).

10 d §
[5411 D] Med avstämningsuppgifter avses
1. kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande och underrättelser om
lagfart som lämnas med stöd av författning,
2. uppgifter som har lämnats i inkomstdeklarationen för det föregående
beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas i
inkomstdeklarationen för beskattningsåret, och
3. uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för kontroll av
framtida inkomstdeklarationer. Lag (2016:888).
Beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift

Huvudregeln
11 §
[5412] Skattetillägg på sådan skatt som avses i 56 kap. 3 § 1–4 och 6 (skattetillägg på
slutlig skatt) är 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits,
inte skulle ha bestämts för den som har lämnat uppgiften. Skattetillägg på annan skatt
är 20 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle
ha bestämts för eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som har lämnat uppgiften.
12 §
Paragrafen med tillhörande rubrik har upphört att gälla enligt lag (2015:633).

Periodiseringsfel
13 §
[5414] Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp har hänförts eller kan antas
komma att hänföras till fel beskattningsår eller fel redovisningsperiod, är
1. skattetillägget på slutlig skatt 10 procent,
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2. skattetillägget på annan skatt
a) 2 procent om redovisningsperioden för skatten är högst tre månader och den
uppgiftsskyldige har hänfört eller kan antas ha avsett att hänföra beloppet till en period
som löper ut högst fyra månader före eller fyra månader efter den period som beloppet
borde ha hänförts till, och
b) 5 procent i andra fall.
Underskott
14 §
[5415] Om en oriktig uppgift skulle ha medfört ett sådant underskott av en
näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma
beskattningsår, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel
av det underskott som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, felaktigt skulle ha
tillgodoräknats den som har lämnat uppgiften.
Beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning

Huvudregeln
15 §
[5416] Vid skönsbeskattning är skattetillägget på slutlig skatt 40 procent och
skattetillägget på annan skatt 20 procent. Skattetillägget ska beräknas på
1. den skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den uppgiftsskyldige
utöver vad som annars skulle ha bestämts enligt
a) de uppgifter som den uppgiftsskyldige har lämnat till ledning för beskattningen
på något annat sätt än muntligen, och
b) de avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år
från utgången av beskattningsåret, och
2. den skatt som till följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den
uppgiftsskyldige.
I den utsträckning en skönsbeskattning innefattar rättelse av en oriktig uppgift, ska
skattetillägget beräknas enligt bestämmelserna i 11, 13 och 14 §§. Lag (2015:633).
Underskott
16 §
[5417] Om en skönsbeskattning har minskat ett sådant underskott av en
näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma
beskattningsår, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel
av denna minskning.
Om en skönsbeskattning har beslutats på grund av att den som är skyldig att lämna
inkomstdeklaration inte har gjort det och beslutet innebär att ett för tidigare
beskattningsår fastställt underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget
tjänst utnyttjas, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel
av den del av underskottet som utnyttjas.
Beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut

17 §
[5418] Skattetillägg som tas ut vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut är 40
procent av den ytterligare skatt som har tagits ut genom omprövningsbeslutet.
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Beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts

18 §
[5419] Skattetillägg som tas ut på grund av att skatteavdrag inte har gjorts är 5 procent
av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.
Underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor

19 §
[5420] När det underlag som skattetillägg ska beräknas på bestäms, ska hänsyn bara
tas till förhållanden som rör den fråga som ligger till grund för skattetillägget.
Rätträkning

20 §
[5421] Innan ett skattetillägg beräknas, ska de ändringar göras av underlaget för
inkomstskatt som föranleds av andra frågor än den som ligger till grund för
skattetillägget. Det gäller dock inte ändringar som blir möjliga först på grund av
rättelsen av den oriktiga uppgiften eller den skönsmässiga avvikelsen från lämnade
uppgifter.
Mer än en procentsats

21 §
[5422] När skattetillägg på slutlig skatt ska tas ut enligt mer än en procentsats, ska de
belopp som skattetilläggen ska beräknas på bestämmas enligt följande.
Om skattetillägg ska beräknas på undandragen skatt, ska först skatten på summan
av de undanhållna beloppen beräknas. Skatten ska därefter fördelas på respektive
undanhållet belopp efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen
utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.
Om skattetillägg ska beräknas på minskning av underskott av en
näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst, ska den sammanlagda minskningen
fördelas på respektive undanhållet belopp efter den kvotdel som vart och ett av de
undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.
Om skattetillägg ska beräknas på både undandragen skatt och minskning av
underskott, ska beräkningen göras på varje underlag för sig.
49 a kap. Återkallelseavgift
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
50 kap. Kontrollavgift
Kassaregister och personalliggare

När ska kontrollavgift tas ut?
1§
[5423] Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök finner
att den som är skyldig att använda kassaregister
1. inte fullgör denna skyldighet, eller
2. inte har lämnat uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten enligt 7
kap. 3 och 4 §§.
2§
[5424] Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle.
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Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska
tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då beslutet om
kontrollavgift meddelades, ska avgiften i stället vara 25 000 kronor. Lag (2015:768).
3§
[5425] Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid kontrollbesök finner att den som
är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare eller
tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras
1. inte fullgör sin skyldighet,
2. inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen
eller på byggarbetsplatsen, eller
3. inte har lämnat uppgift enligt 7 kap. 2 a § om när byggverksamheten ska påbörjas
och var den ska bedrivas. Lag (2014:1474).
4§
[5426] Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är
1. 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle, och
2. 2 500 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är
dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.
Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en
ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den
dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften enligt första stycket 1 i
stället vara 25 000 kronor.
Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor. Lag (2015:769).
När får kontrollavgift inte tas ut?
5§
[5427] Kontrollavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av ett
vitesföreläggande.
6§
[5428] Om en kontrollavgift har beslutats enligt 1 eller 3 §, ska den som beslutet gäller
avhjälpa bristen inom skälig tid. Under denna tid får en ny kontrollavgift inte tas ut
för samma brist.
Torg- och marknadshandel samt omsättning av investeringsguld

7§
[5429] Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort
dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel
eller vid omsättning av investeringsguld.
Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har
fullgjorts. Lag (2015:768).
51 kap. Befrielse från särskilda avgifter
1§
[5430] Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift om
det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.
Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha
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a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,
b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska
förhållandena, eller
c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter,
2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, eller
3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att
anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet. Lag
(2015:633).
52 kap. Beslut om särskilda avgifter
Innehåll

1§
[5431] I detta kapitel finns bestämmelser om
– beslut om förseningsavgift (2 §),
– beslut om skattetillägg (3–8 a §§),
– beslut om återkallelseavgift (8 b §)
– beslut om kontrollavgift (9 §),
– att särskild avgift inte får beslutas för en person som har avlidit (10 §), och
– att särskild avgift tillfaller staten (11 §). Lag (2016:888).
Beslut om förseningsavgift

2§
[5432] Ett beslut om förseningsavgift ska meddelas inom två år från den dag då
uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.
Beslut om skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning
3§
[5433] Ett beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift eller skönsbeskattning
ska meddelas senast under det andra året efter utgången av det kalenderår då
beskattningsåret har gått ut.
Skattetillägg vid för sen eller utebliven deklaration
4§
[5434] Om den som är deklarationsskyldig lämnar deklaration efter utgången av året
efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, får ett beslut om skattetillägg
meddelas inom ett år från den dag då deklarationen kom in till Skatteverket.
Om den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklaration, får ett beslut om
skattetillägg meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret
har gått ut.
Skattetillägg vid efterbeskattning
5§
[5435] Om efterbeskattning beslutas, får ett beslut om skattetillägg meddelas
samtidigt.
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Oriktig uppgift i ett omprövningsärende
6§
[5436] Ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett
omprövningsärende får meddelas samtidigt med beslutet i omprövningsärendet.
Oriktig uppgift i ett mål om beskattning
7§
[5437] Ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett mål om
beskattning får meddelas inom ett år från utgången av den månad då domstolens beslut
fick laga kraft.
Skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts
8§
[5438] Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska
meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget
skulle ha gjorts.
Om ansvar ska beslutas enligt 59 kap. för den skatt som inte har dragits av, ska
beslutet om skattetillägg meddelas samtidigt. I fall som avses i 49 kap. 10 a § andra
stycket får dock beslut om enbart skattetillägg meddelas, om ansvar för skatt redan
har beslutats. Lag (2015:633).
Skattetillägg efter anmälan om brott eller inledd förundersökning
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2015:633).

8a§
[5438 A] Om skattetillägg får tas ut enligt 49 kap. 10 a § andra stycket, ska beslutet
om skattetillägg meddelas inom sex månader från den dag då underrättelse har skett
om att felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott.
Lag (2015:633).
Beslut om återkallelseavgift
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:888).

8b§
[5438 B] Ett beslut om återkallelseavgift ska meddelas inom två år från den dag då
beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning meddelades. Lag
(2016:888).
Beslut om kontrollavgift

9§
[5439] Ett beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. 1 eller 3 § ska meddelas inom två
år från den dag då beslutet om tillsyn eller kontrollbesök meddelades.
Ett beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. 7 § ska meddelas inom två år från den
dag då Skatteverket konstaterade att dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts.
Inget beslut för en person som har avlidit

10 §
[5440] En särskild avgift får inte beslutas för en person som har avlidit.
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Särskild avgift tillfaller staten

11 §
[5441] En särskild avgift ska tillfalla staten.
Avdelning XIII. Beslut om skatter och avgifter
53 kap. Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och
punktskatt
1§
[5442] Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt
ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i
skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter.
Om mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje förvärv
enligt 26 kap. 7 § andra stycket, ska beslut om skatten fattas för varje förvärv med
ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga
uppgifter. Om återbetalning för ingående skatt har begärts i en särskild
skattedeklaration för varje omsättning enligt 26 kap. 7 § tredje stycket, ska beslut om
skatten fattas för varje omsättning med ledning av innehållet i den särskilda
skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.
Om punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som
medför skattskyldighet enligt 26 kap. 8 §, ska beslut om skatten fattas för varje
händelse med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra
tillgängliga uppgifter.
För beslut om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag
med rätt belopp gäller 59 kap. 2–6 §§. Lag (2015:892).
2§
[5443] Om en skattedeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut
om skatten och avgifterna ha fattats i enlighet med deklarationen.
Har beslut fattats i enlighet med en arbetsgivardeklaration eller en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt vad som föreskrivs i första stycket och kommer en sådan
deklaration därefter in för sent, ska beslut om skatten och avgifterna anses ha fattats i
enlighet med denna deklaration, om
1. en eller flera förenklade arbetsgivardeklarationer har lämnats, och
2. omprövning inte har begärts eller beslutats.
3§
[5444] Om den som är registrerad inte behöver lämna någon arbetsgivardeklaration
till följd av bestämmelserna i 26 kap. 3 § andra stycket, anses skatteavdrag och
arbetsgivaravgifter ha beslutats till noll kronor vid den tidpunkt då deklaration annars
skulle ha lämnats.
4§
[5445] Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid eller på rätt sätt eller om
skatten eller avgifterna inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt
eller avgift anses ha beslutats till noll kronor. Redovisas skatten eller avgifterna
senare, anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, om inte ett
beslut om omprövning har meddelats dessförinnan.
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5§
[5446] Som beslut om punktskatt anses också
1. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 25 [5021] § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 29 [3529] eller 30 [3530] § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
c) 28 [4028], 29 [4029] eller 30 [4030] § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2 [3072], 3 [3073], 4,
5 [3075], 5 a [3075 A], 6 [3076], 8 a [3078 A], 10 [3080] eller 11 [3081] § eller 11
kap. 12–15 [3110-3111 A] §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi. Lag (2017:1224).
54 kap. Beslut om särskild inkomstskatt
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
57 kap. Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter
1§
[5447] Om den som är skyldig att lämna deklaration inte har gjort det, ska skatten
eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn
till uppgifterna i ärendet (skönsbeskattning). Detsamma gäller om skatten eller
underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller
bristfälligt underlag för deklarationen.
Första stycket gäller även avgift.
2§
[5448] Skönsbeskattning på grund av att den som är skyldig att lämna
inkomstdeklaration inte har gjort det, får beslutas bara om ett föreläggande att lämna
deklaration har sänts ut till den deklarationsskyldige och föreläggandet inte har följts.
3§
[5449] Om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt har
bestämts till noll kronor på grund av att deklaration inte har lämnats eller skatt eller
avgift inte har redovisats och om uppgifterna i ärendet inte talar för något annat får
skönsbeskattning ske enligt schablon.
Vid skönsbeskattning enligt schablon ska skatten eller avgiften bestämmas till det
högsta av de belopp, beräknat per kalendermånad, som har bestämts för skatten eller
avgiften vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna multiplicerat
med antalet kalendermånader i den redovisningsperiod som skönsbeskattningen
omfattar.
Första och andra styckena gäller inte
1. beslut om mervärdesskatt eller punktskatt, om bara överskjutande ingående
mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt har bestämts för de tre närmast
föregående redovisningsperioderna, och
2. skatt eller avgift som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration.
4§
[5449 A] Om den som är skyldig att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 9 a § på
grund av att ett godkännande för tonnagebeskattning har återkallats inte har gjort det,
får skönsbeskattning beslutas. Lag (2016:888).
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58 kap. Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
59 kap. Ansvar för skatter och avgifter
Innehåll

1§
[5450] I detta kapitel finns bestämmelser om
– ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2–6 §§),
– ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts (7–9 §§),
– betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),
– ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),
– företrädaransvar (12–21 §§),
– ansvar för redare (22 §),
– ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp (23 §),
– ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (24 §), och
– indrivning och preskription (26 och 27 §§). Lag (2013:369).
Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp

2§
[5451] Skatteverket får besluta att den som har betalat ut ersättning utan att göra
skatteavdrag med rätt belopp ska betala det belopp som skulle ha dragits av.
3§
[5452] Om mottagaren ska betala slutlig skatt, får utbetalarens ansvar inte avse större
belopp än vad som kan behövas för att betala den slutliga skatten för det
beskattningsår som ersättningen avser.
Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska även omfatta mottagaren. Det gäller dock
inte om
1. beslut om slutlig skatt för beskattningsåret har fattats eller tiden för att fatta ett
sådant beslut har gått ut, eller
2. mottagaren är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad
juridisk person.
4§
[5453] Om den skatt som skulle ha dragits av inte kan beräknas tillförlitligt, får skatten
uppskattas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.
5§
[5454] En utbetalare som har betalat skatt enligt 2 § har rätt att kräva mottagaren på
beloppet.
6§
[5455] Ett beslut om ansvar för den som inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp
ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det beskattningsår då
avdraget skulle ha gjorts.
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Ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts

Förutsättningar för ansvar
7§
[5456] Skatteverket får besluta att den som i sin näringsverksamhet har betalat ut
ersättning för arbete och inte har fullgjort skyldigheten att göra en anmälan om F-skatt
enligt 10 kap. 14 §, är skyldig att betala det belopp som kan behövas för att betala
skatten och avgifterna på ersättningen.
Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som har tagit emot
ersättningen har preskriberats.
Skatten och avgifterna på ersättningen
8§
[5457] Skatten och avgifterna på ersättningen för arbetet ska anses motsvara högst 60
procent av ersättningen.
Om mottagaren i sin tur betalar ersättning till den som utför arbetet, avses med
skatten och avgifterna på ersättningen i stället skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på
den ersättningen.
Andra stycket gäller inte om mottagaren är ett svenskt handelsbolag eller en i
utlandet delägarbeskattad juridisk person som i sin tur betalar ersättning till en
delägare.
Regressrätt
9§
[5458] En utbetalare som har betalat skatt eller avgift enligt 7 § har rätt att kräva
mottagaren på beloppet.
Om arbetet har utförts av någon annan än mottagaren och skatteavdrag inte gjordes
med rätt belopp när ersättningen betalades ut till den som utförde arbetet, får också
denne krävas på beloppet till den del det avser skatteavdrag.
Betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter

10 §
[5459] Skatteverket får besluta att den som i sin näringsverksamhet har tagit emot
ersättning för arbete ska betala arbetsgivaravgifter för ersättningen om
1. utbetalaren har befriats från sin betalningsskyldighet för avgifterna enligt 60 kap.
1 §,
2. mottagaren inte är godkänd för F-skatt, och
3. det måste anses uppenbart för mottagaren att utbetalaren inte insåg att han eller
hon var skyldig att betala arbetsgivaravgifter och saknade anledning att räkna med
det.
Ett beslut om ansvar ska meddelas samtidigt med beslutet om befrielse.
Ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag

11 §
[5460] Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag enligt
2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatter och
avgifter enligt denna lag.
Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot handelsbolaget har
preskriberats.
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Ett beslut om ansvar i fråga om skattetillägg får inte fattas, om den felaktighet eller
passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av ett väckt åtal,
utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt
skattebrottslagen (1971:69) (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1901] o.f.)
och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska
person som beslutet om ansvar skulle avse. Lag (2015:633).
Företrädaransvar

Förutsättningar för företrädaransvar
12 §
[5461] Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp eller anmälan om F-skatt enligt 10 kap. 14
§, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det
belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.
Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen
skulle ha dragits av eller anmälan skulle ha gjorts.
13 §
[5462] Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska
personen skyldig att betala skatten eller avgiften.
Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften
ursprungligen skulle ha betalats.
Om Skatteverket enligt 66 kap. 35 § har hänfört skatt eller avgift som avser flera
redovisningsperioder till en period, avses med ursprunglig tidpunkt för betalning
förfallodagen för skatt eller avgift som redovisas i den perioden.
14 §
[5463] Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen har
tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt
med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen
skyldig att betala beloppet. Detsamma gäller om de oriktiga uppgifterna har lett till att
ingående mervärdesskatt eller punktskatt har betalats tillbaka med ett för högt belopp.
15 §
[5464] Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från
betalningsskyldigheten.
Förfarandet
16 §
[5465] Förvaltningsrätten beslutar om företrädaransvar på ansökan av Skatteverket.
Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. är behörig att pröva
ett överklagande av beslutet om den skatt eller avgift som ansvaret gäller.
17 §
[5466] Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar om statens fordran mot den
juridiska personen har preskriberats eller om det finns en överenskommelse om
betalningsskyldighet enligt 19 §.
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Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar i fråga om skattetillägg, om den
felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av
ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott
enligt skattebrottslagen (1971:69) (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1901]
o.f.) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma
fysiska person som ansökan skulle avse. Lag (2015:633).
18 §
[5467] Förvaltningsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål
om företrädaransvar om företrädaren begär det. Muntlig förhandling behöver dock
inte hållas, om betalningsskyldighet inte kommer att fastställas.
Företrädaren ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.
Överenskommelse om företrädaransvar
19 §
[5468] Skatteverket får träffa en överenskommelse med företrädaren om
betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga
förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.
Om talan om företrädaransvar har väckts vid domstol när överenskommelsen
träffas, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet har återkallats och
målet avskrivits.
Skatteverket får inte träffa en överenskommelse i fråga om skattetillägg, om den
felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av
ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för brott
enligt skattebrottslagen (1971:69) (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1901]
o.f.) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma
fysiska person som överenskommelsen skulle avse. Lag (2015:633).
20 §
[5469] Om en överenskommelse fullföljs inom rätt tid, ska staten avstå från ytterligare
anspråk mot företrädaren avseende de skulder som omfattas av överenskommelsen.
En överenskommelse som inte fullföljs inom rätt tid upphör att gälla. Belopp som
företrädaren har betalat in till Skatteverket på grund av överenskommelsen ska då
tillgodoräknas företrädaren. Den juridiska personens skulder ska ökas med
motsvarande belopp.
Regressrätt
21 §
[5470] En företrädare som har betalat skatt eller avgift på grund av företrädaransvar
har rätt att kräva den juridiska personen på beloppet.
Ansvar för redare

22 §
[5471] Om den som betalar ut ersättning för arbete till sjömän har fast driftställe i
Sverige bara på fartyg, svarar redaren för att utbetalaren fullgör sina förpliktelser som
om redaren själv har haft förpliktelserna.
En redare som har betalat skatt eller avgift enligt första stycket har rätt att kräva
utbetalaren på beloppet.
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Ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2013:369).

23 §
[5472] Om huvudmannen för en mervärdesskattegrupp inte har fullgjort skyldigheten
att betala mervärdesskatt, är varje annan beskattningsbar person som ingår i gruppen
tillsammans med huvudmannen skyldig att betala skatten till den del skatten hänför
sig till verksamhet som gruppen har bedrivit under den tid den beskattningsbara
personen varit medlem i gruppen. Lag (2013:369).
Ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag

24 §
[5473] Om Skatteverket inte har beslutat om att säkerhet för slutlig skatt ska ställas
enligt 58 kap. 1 §, är den som har avyttrat andelen eller den aktiebaserade
delägarrätten i företaget tillsammans med företaget skyldig att betala företagets
slutliga skatt. Om den avyttrade andelen avser ett svenskt handelsbolag eller en i
utlandet delägarbeskattad juridisk person, är den som har avyttrat andelen tillsammans
med den som förvärvat andelen skyldig att betala förvärvarens slutliga skatt.
Betalningsansvar för den som har avyttrat andelen eller den aktiebaserade
delägarrätten får uppgå högst till det belopp som säkerhet skulle ha ställts för om sådan
hade beslutats.
Om säkerhet för slutlig skatt har ställts, ska den tas i anspråk innan Skatteverket
beslutar om betalningsskyldighet för den som har avyttrat andelen eller den
aktiebaserade delägarrätten.
25 §
Paragrafen med tillhörande rubrik har upphört att gälla enligt lag (2011:1289).
Indrivning och preskription

26 §
[5474] En regressfordran får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatter
och avgifter.
27 §
[5475] Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller för en regressfordran.
60 kap. Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivar- avgifter,
mervärdesskatt och punktskatt
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Avdelning XIV. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter
61 kap. Skattekonton
Vad ska registreras på ett skattekonto?

1§
[5476] På ett skattekonto ska Skatteverket registrera
1. skatter och avgifter som ska betalas eller tillgodoräknas,
2. belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt enligt 56 kap. 9 §, samt
3. inbetalningar och utbetalningar.
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Skatter och avgifter som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap. ska
dock inte registreras. Ersättningar ska inte heller registreras.
När ska registreringen på skattekontot göras?

Huvudregeln
2§
[5477] Belopp som ska betalas ska registreras på förfallodagen. Belopp som ska
tillgodoräknas ska registreras så snart det finns underlag.
Anstånd
3§
[5478] Om anstånd med att betala skatt eller avgift har beviljats före skattens eller
avgiftens förfallodag, ska anståndet registreras på förfallodagen.
Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt
4§
[5479] Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt ska
registreras den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas, om
1. skatten redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång, eller
2. skatten redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den månad då
redovisningen senast ska lämnas.
Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redovisningen
senast ska lämnas. Lag (2015:892).
Årlig registrering av slutlig skatt m.m.
5§
[5480] Slutlig skatt och belopp som avses i 56 kap. 9 § ska registreras samtidigt.
Beloppen ska registreras
1. på förfallodagen för slutlig skatt, om beräkningen enligt 56 kap. 9 § visar att
slutlig skatt ska betalas, eller
2. så snart det finns underlag, om beräkningen visar att skatt ska tillgodoräknas.
6§
[5481] Registreringen ska göras så snart det finns underlag även om slutlig skatt ska
betalas, om
1. det finns ett överskott på skattekontot som täcker den skatt som ska betalas, och
2. kontohavaren inte
a) har F-skatt eller särskild A-skatt och inte heller har varit skyldig att lämna annan
skattedeklaration än förenklad arbetsgivardeklaration under det innevarande
beskattningsåret, eller
b) har en skatt eller avgift att betala med förfallodag före förfallodagen för den
slutliga skatten.
När ska skattekontot stämmas av?

7§
[5482] Skatteverket ska stämma av skattekontot varje månad om något annat belopp
än ränta har registrerats.
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62 kap. Betalning av skatter och avgifter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
65 kap. Ränta
Innehåll

1§
[5483] I detta kapitel finns bestämmelser om
– grunder för ränteberäkningen (2–4 §§),
– kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §),
– kostnadsränta på slutlig skatt (6 §),
– kostnadsränta vid anstånd (7 §),
– kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8–11 §§),
– kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),
– minskning av och befrielse från kostnadsränta (14 och 15 §§),
– intäktsränta (16 och 17 §§),
– en annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (18 §), och
– ränteberäkning utanför skattekontot (19 och 20 §§). Lag (2016:1077).
Grunder för ränteberäkningen

2§
[5484] Ränta ska beräknas dagligen på skattekontots saldo. Ränta som ska påföras
(kostnadsränta) ska beräknas när det finns ett underskott på skattekontot och ränta
som ska tillgodoräknas (intäktsränta) när kontot uppvisar ett överskott.
Ränta på skatt eller avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap.
ska dock beräknas utan hänsyn till skattekontots saldo enligt bestämmelserna i 19 och
20 §§.
Ränta ska påföras eller tillgodoräknas varje månad.
3§
[5485] Ränta ska beräknas med utgångspunkt i en basränta. Basräntan ska fastställas
på grundval av 125 procent av räntesatsen för sexmånaders statsskuldväxlar och gälla
från och med kalendermånaden närmast efter fastställandet. Basräntan får dock
beräknas till lägst 1,25 procent.
4§
[5486] Kostnadsränta beräknas, om inte annat föreskrivs, efter en räntesats som
motsvarar basräntan.
På debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden efter
beskattningsåret eller senare beräknas inte kostnadsränta från och med den 13 i andra
månaden efter beskattningsåret till och med den 3 i femte månaden efter
beskattningsåret på belopp till och med 30 000 kronor. Detsamma gäller slutlig skatt
som ska betalas.
Intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar 45 procent av basräntan.
Om basräntan har beräknats enligt 3 § sista meningen, ska intäktsräntan i stället vara
0. Lag (2016:1075).
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Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt

5§
[5487] Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter
beskattningsåret eller senare, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra
stycket, beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret.
Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.
Kostnadsränta på slutlig skatt

6§
[5488] Om en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska betalas,
ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräknas från och med
den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och
med den dag då betalning senast ska ske.
Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för
1. särskilda avgifter, och
2. skatt enligt 2 § första stycket 6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel. Lag (2011:1289).
Kostnadsränta vid anstånd

7§
[5489] Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och
anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta beräknas
från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid anstånd enligt 63
kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med dagen efter den dag då
anståndet beviljades.
Vid anstånd enligt 63 kap. 14 eller 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om beslutet om
anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett lägre belopp än
tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen efter den dag då den
omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.
Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska
vara inbetalt. Lag (2013:772).
Kostnadsränta vid omprövning och överklagande

Huvudregeln
8§
[5490] Om skatt eller avgift ska betalas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett
beslut av domstol, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets
ursprungliga förfallodag. Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då
betalning senast ska ske.
Sent debiterad preliminär skatt och slutlig skatt
9§
[5491] Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter
beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta beräknas
från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om inte annat följer av 4
§ andra stycket.
För skatt enligt 2 § första stycket 6–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel gäller dock 8 §. Lag (2011:1289).
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Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt
10 §
[5492] Om skatt ska betalas på grund av att överskjutande ingående mervärdesskatt
eller överskjutande punktskatt har satts ned, ska kostnadsränta beräknas från och med
dagen efter den dag då skatten registrerades.
Skönsbeskattning
11 §
[5493] Om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt ska
betalas enligt ett beslut om skönsbeskattning som har fattats på grund av att skatten
inte har redovisats, ska kostnadsräntan beräknas efter en räntesats som motsvarar
basräntan plus 15 procentenheter.
Första stycket gäller även särskild inkomstskatt som ska betalas enligt ett beslut
om skönsbeskattning på grund av att skatten inte har redovisats i en sådan särskild
skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 §.
Kostnadsränta när befrielse från skatt på energi upphör

12 §
[5494] Om punktskatt ska betalas på grund av att Skatteverket enligt 11 kap. 5 §
[3100] andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi har beslutat att
förutsättningarna för skattebefrielse för energieffektivisering inte är uppfyllda, ska
kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då skatten senast skulle ha
betalats om befrielse aldrig hade medgetts.
Har skattebefrielsen medgetts genom återbetalning, ska kostnadsränta beräknas
från och med dagen efter den dag då återbetalningen beslutades.
Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.
Kostnadsränta vid för sen betalning

13 §
[5495] Om skatt eller avgift inte betalas i rätt tid, ska kostnadsränta beräknas från och
med dagen efter den dag då beloppet senast skulle ha betalats.
Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15
procentenheter till och med den dag då ett beslut om att lämna beloppet till
Kronofogdemyndigheten för indrivning eller för verkställighet av betalningssäkring
registreras i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Därefter beräknas
kostnadsräntan efter en räntesats som motsvarar basräntan.
Minskning av och befrielse från kostnadsränta

14 §
[5496] Om den betalningsskyldige betalar en del av skulden, ska betalningen anses
minska den del av skulden som den högsta kostnadsräntan skulle ha beräknats på.
15 §
[5497] Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket besluta om befrielse från
kostnadsränta.
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Intäktsränta

Omprövning och överklagande
16 §
[5498] Om skatt eller avgift ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut
eller ett beslut av domstol, ska intäktsränta beräknas från och med dagen efter
beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då tillgodoräknandet
registreras på skattekontot.
Första stycket gäller inte skatt som till följd av ett beslut enligt 64 kap. 8 § ska föras
över till en annan stat för att där tillgodoräknas den som beslutet gäller.
Slutlig skatt och återbetalning av preliminär A-skatt
17 §
[5499] Intäktsränta ska beräknas från och med den 13 i andra månaden efter
beskattningsåret till och med den dag då skatt tillgodoräknas eller betalas tillbaka om
1. en beräkning enligt 56 kap. 9 § visar att skatt ska tillgodoräknas, eller
2. preliminär A-skatt ska betalas tillbaka i förtid enligt 64 kap. 5 §.
En annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg

18 §
[5500] Om den 12 i andra månaden efter beskattningsåret är en lördag eller söndag,
ska ränta som ska beräknas från och med den 13 i den månaden i stället beräknas från
och med närmast följande tisdag.
Om den 3 i femte månaden efter beskattningsåret är en lördag eller söndag, ska
ränta som ska beräknas från och med den 4 i den månaden i stället beräknas från och
med närmast följande tisdag.
Ränteberäkning utanför skattekontot

Kostnadsränta
19 §
[5501] Om skatt eller avgift ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap., ska
kostnadsränta beräknas på beloppet från och med dagen efter beslutet till och med den
dag då betalning sker.
Intäktsränta
20 §
[5502] Om den som ett beslut om ansvar enligt 59 kap. gäller ska tillgodoräknas
belopp på grund av att ansvarsbeslutet har ändrats, ska intäktsränta beräknas på
beloppet från och med dagen efter den dag då betalningen gjordes till och med den
dag då beloppet tillgodoräknas.
Avdelning XV. Omprövning samt överklagande och ändring i beslut på grund
av skatteavtal
66 kap. Omprövning
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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67 kap. Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal
Innehåll

1§
[5503] I detta kapitel finns bestämmelser om
– överklagande av Skatteverkets beslut (2–11 §§),
– överklagande av den som beslutet gäller (12–22 §§),
– det allmänna ombudets överklagande (23–25 §§),
– överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut (26–30 §§),
– handläggning vid domstol (31–37 §§),
– ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal (38 §), och
– beslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (39 §).
Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som får överklagas och vem som får överklaga
2§
[5504] Skatteverkets beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller något
annat förhållande mellan en enskild och det allmänna får överklagas av den som
beslutet gäller.
Den som beslutet gäller får överklaga även om beslutet inte är till nackdel för
denne.
3§
[5505] Hos Skatteverket ska d et finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.
Det allmänna ombudet får överklaga beslut som avses i 2 §.
4§
[5506] Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar enligt 59 kap. 16 §, får
företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt
som gäller för den juridiska personen.
Beslut som inte får överklagas
5§
[5507] Följande beslut får inte överklagas. Beslut som avser
1. befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 10 § eller 13 kap.
5 § första stycket 1,
2. föreläggande utan vite,
3. revision,
4. tillsyn över kassaregister,
5. kontrollbesök, eller
6. anstånd enligt 63 kap. 23 §.
En granskningsledares beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 14 § första stycket
eller beslut om att ta egendom i förvar enligt 46 kap. 16 § första stycket får inte
överklagas.
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Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten med ett undantag
6§
[5508] Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten. Skatteverkets eller en
annan myndighets beslut om befrielse från betalningsskyldighet enligt 60 kap. 1 §
överklagas dock till regeringen.
Behörig förvaltningsrätt för fysiska personer
7§
[5509] Ett beslut som gäller en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom
vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades.
Behörig förvaltningsrätt för juridiska personer
8§
[5510] Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:
Beslut som gäller
1. ett svenskt handelsbolag

överklagas till den förvaltningsrätt
inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i
handelsregistret hade sitt huvudkontor den
1 november året före det år då beslutet
fattades

2. en europeisk ekonomisk
intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen
hade sitt säte den 1 november året före det
år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering
för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt
säte den 1 november året före det år då
beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk

inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte
den 1 november året före det år då beslutet
fattades

forskningsinfrastruktur

5. ett europeiskt politiskt parti

inom vars domkrets partiet hade sitt säte
den 1 november året före det år då
beslutet fattades

6. en europeisk politisk stiftelse

inom vars domkrets den europeiska
politiska stiftelsen hade sitt säte den 1
november året före det år då beslutet
fattades

7. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett
överklagande som gällde den avlidne

8. någon annan juridisk person än som
avses i 1–7

inom vars domkrets styrelsen hade sitt
säte eller, om sådant saknas,
förvaltningen utövades den 1 november
året före det år då beslutet fattades
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9. en juridisk person som inte är ett
dödsbo och som har bildats efter den 1
november året före det år då beslutet
fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller
sätet var beläget eller, om huvudkontor
och säte saknas, förvaltningen utövades
då den juridiska personen bildades

10. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.
Lag (2016:1061).

9§
[5511] Följande beslut får överklagas till den förvaltningsrätt som ska pröva
moderföretagets eller den juridiska personens överklagande. Beslut som gäller
1. företag eller annan näringsidkare inom en koncern och moderföretaget i
koncernen,
2. två eller flera företag eller andra näringsidkare inom en koncern,
3. delägare i en juridisk person och den juridiska personen, eller
4. två eller flera delägare i en juridisk person.
Första stycket gäller bara om överklagandena sker samtidigt och stöder sig på
väsentligen samma grund.
10 §
[5512] Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller inte, om regeringen har meddelat
föreskrifter om att beslut i vissa ärenden ska tas upp av någon annan förvaltningsrätt.
Skatteverket eller det allmänna ombudet är motpart
11 §
[5513] Skatteverket är klagandens motpart efter det att handlingarna i målet har
överlämnats till förvaltningsrätten.
Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga, förs dock
det allmännas talan av ombudet. Det allmänna ombudet för även det allmännas talan
i mål om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om ombudet har
överklagat beslutet i den fråga som kostnaderna hänför sig till.
Överklagande av den som beslutet gäller

Tiden för överklagande – huvudregeln
12 §
[5514] Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter
utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.
Överklagandet ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som
beslutet gäller fick del av det om beslutet avser
1. registrering,
2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för
tonnagebeskattning,
4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
5. deklarationsombud,
6. tvångsåtgärder,
7. återkallelseavgift,
8. kontrollavgift,
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9. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
10. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
11. verkställighet, eller
12. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon
annan liknande åtgärd. Lag (2016:888).
Förlängd tid för överklagande av beslut som meddelas sent
13 §
[5515] Om ett beslut har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av
det kalenderår då beskattningsåret har gått ut och den som beslutet gäller har fått del
av det efter utgången av oktober månad samma år, får ett överklagande komma in
inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.
Förlängd tid för överklagande av beslut om skattetillägg
14 §
[5516] Ett beslut om skattetillägg får överklagas så länge beslutet i den fråga som har
föranlett skattetillägget inte har fått laga kraft.
Förlängd tid för överklagande av beslut om återkallelseavgift
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2016:888).

14 a §
[5516 A] Ett beslut om återkallelseavgift får överklagas så länge beslutet om
återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första
stycket 2–4 eller de beslut om beskattning som föranleds av beslutet om återkallelse
av godkännande för tonnagebeskattning inte har fått laga kraft. Lag (2016:888).
Överklagande av beslut om preliminär skatt
15 §
[5517] Ett överklagande av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit
in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret.
Om beslutet meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret,
får överklagandet komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.
16 §
[5518] Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av
beskattningsårets näst sista månad om det gäller ett beslut om
1. preliminär A-skatt,
2. befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 eller 10 §, eller
3. skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.
Överklagande av beslut om särskild inkomstskatteredovisning
17 §
[5519] Ett överklagande av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller
befrielse från skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt 13 kap. 5 § första stycket
1 ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista
månad.
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Överklagande av beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller
utredning
18 §
[5520] Ett överklagande av ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde
eller utredning, som har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som
kostnaderna hänför sig till, ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller
för överklagande av avgörandet i ärendet. I annat fall ska ett överklagande ha kommit
in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.
Överklagande som lämnas till domstol och rättidsprövning
19 §
[5521] Om ett överklagande kommer in till allmän förvaltningsdomstol i stället för till
Skatteverket, ska domstolen sända överklagandet till Skatteverket och samtidigt
lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen.
Skatteverket ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid. Om ett
överklagande har kommit in för sent, ska Skatteverket avvisa det.
Ett överklagande ska dock inte avvisas om
1. förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en
felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller
2. det i rätt tid har kommit in till en allmän förvaltningsdomstol.
Omprövning av det överklagade beslutet
20 §
[5522] Om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns hinder mot omprövning,
ska Skatteverket snarast ompröva det överklagade beslutet.
21 §
[5523] Ett överklagande förfaller om Skatteverket ändrar det överklagade beslutet så
som den klagande begär. Om Skatteverket ändrar beslutet på något annat sätt, ska
överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Detsamma gäller om Skatteverket på
eget initiativ omprövar det överklagade beslutet i en fråga som omfattas av
överklagandet till nackdel för den som beslutet gäller.
Överlämnande av handlingar till förvaltningsrätten
22 §
[5524] Om ett överklagande varken avvisas eller förfaller, ska Skatteverket överlämna
handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.
Det allmänna ombudets överklagande

23 §
[5525] Ett överklagande från det allmänna ombudet ska ha kommit in till Skatteverket
inom den tid som gäller för omprövning på initiativ av Skatteverket eller, om den tiden
har gått ut, inom två månader från den dag då det överklagade beslutet meddelades.
Bestämmelserna i 19 och 22 §§ gäller när det allmänna ombudet överklagar.
24 §
[5526] Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut om efterbeskattning eller ett
beslut om skattetillägg som har meddelats samtidigt och yrkar ändring till nackdel för
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den som beslutet gäller, ska överklagandet ha kommit in till Skatteverket inom två
månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller om det allmänna
ombudet yrkar att skattetillägg ska tas ut.
Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift. Lag
(2016:888).
25 §
[5527] Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut i en fråga som har föranlett att
skattetillägg eller återkallelseavgift har tagits ut och överklagandet är till nackdel för
den som beslutet gäller, ska ombudet samtidigt även ta upp frågan om skattetillägg
eller återkallelseavgift. Lag (2016:888).
Överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut

Beslut som inte får överklagas
26 §
[5528] Förvaltningsrättens beslut som avser särskild redovisning
arbetsgivaravgifter enligt 26 kap. 38 § får inte överklagas. Lag (2013:116).

av

Prövningstillstånd i kammarrätten
27 §
[5529] Det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande
om förvaltningsrättens beslut avser
1. registrering,
2. preliminär skatt,
3. särskild inkomstskatteredovisning,
4. anstånd med att lämna deklaration eller särskild uppgift,
5. undantag från skyldigheten att använda kassaregister enligt 39 kap. 9 §,
6. deklarationsombud,
7. kontrollavgift,
8. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift med undantag för beslut om
återbetalning på grund av skattefrihet enligt 64 kap. 6 §, eller
9. ersättning för kostnader för ställd säkerhet enligt 58 kap. 4 § eller 63 kap. 10 §.
Tiden för överklagande
28 §
[5530] Ett överklagande av förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut ska ha
kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.
Överklagandet ska dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som
beslutet gäller fick del av det om beslutet avser
1. deklarationsombud,
2. tvångsåtgärder, eller
3. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om beslutet inte har
meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.
Om Skatteverket eller det allmänna ombudet överklagar, ska tiden för
överklagande räknas från den dag då beslutet meddelades.
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Anslutningsöverklagande
29 §
[5531] Om någon som var part i förvaltningsrätten eller kammarrätten överklagar, får
också motparten komma in med ett överklagande även om tiden för överklagande har
gått ut. Ett sådant överklagande ska ha kommit in inom en månad från utgången av
tiden för överklagande för den som överklagade först.
Överklagandet ska dock ha kommit in inom en vecka från utgången av tiden för
den som överklagade först om beslutet avser
1. deklarationsombud,
2. tvångsåtgärder, eller
3. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning om beslutet inte har
meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.
Återkallas eller förfaller det första överklagandet, förfaller även det senare
överklagandet.
Det allmänna får överklaga till fördel för den som beslutet gäller
30 §
[5532] Skatteverket och det allmänna ombudet får överklaga till fördel för den som
ett beslut gäller.
Handläggning vid domstol

Ändring av talan
31 §
[5533] Den som har överklagat får inte ändra sin talan i andra fall än som anges i 32
och 33 §§.
Det ska dock inte anses vara en ändring av talan när klaganden
1. inskränker sin talan, eller
2. åberopar en ny omständighet till stöd för sin talan utan att frågan som ska prövas
ändras.
32 §
[5534] Den som har överklagat får yrka något nytt under förutsättning att någon ny
fråga inte tas upp i målet.
I mål i förvaltningsrätten får den som har överklagat ta upp en ny fråga om
1. det görs före utgången av överklagandetiden,
2. den nya frågan har samband med den fråga som ska prövas, och
3. förvaltningsrätten anser att den nya frågan utan olägenhet kan prövas i målet.
33 §
[5535] Den som har överklagat ett beslut i en fråga som har föranlett skattetillägg får
även ta upp frågan om skattetillägg om domstolen anser att skattetillägget utan
olägenhet kan prövas i målet.
Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift. Lag
(2016:888).
34 §
[5536] Om en domstol inte prövar en ny fråga, en fråga om skattetillägg eller en fråga
om återkallelseavgift, ska domstolen överlämna frågan till Skatteverket för
omprövning. Lag (2016:888).
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Deldom
35 §
[5537] Om det finns flera frågor i ett mål, får domstolen besluta särskilt i någon av
frågorna trots att handläggningen av övriga frågor inte är klar.
Mellandom
36 §
[5538] Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen i ett mål, får domstolen besluta
särskilt om
1. en eller flera omständigheter som var för sig har omedelbar betydelse för
utgången i målet, eller
2. hur en uppkommen fråga, som främst har betydelse för rättstillämpningen, ska
bedömas vid avgörandet av målet.
Domstolen bestämmer om beslutet ska få överklagas direkt eller först i samband
med domstolens beslut i själva målet.
Om domstolen bestämmer att ett särskilt beslut får överklagas direkt, får domstolen
besluta att målet i övrigt ska vila till dess att det särskilda beslutet har fått laga kraft.
Muntlig förhandling
37 §
[5539] Förvaltningsrätt och kammarrätt ska hålla muntlig förhandling i ett mål om
särskilda avgifter om en enskild begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte
hållas, om avgift inte kommer att tas ut.
Ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal

38 §
[5540] Om en bestämmelse i ett skatteavtal som Sverige har ingått med en annan stat
leder till att ett beslut om skatt ska ändras, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer vidta sådan ändring.
Beslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

39 §
[5541] Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas. Detsamma gäller
beslut enligt 38 § och 63 kap. 4 § andra stycket som meddelas av den myndighet som
regeringen bestämmer.
Avdelning XVI. Verkställighet
68 kap. Besluts verkställbarhet
Huvudregeln

1§
[5542] Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.
Undantagen

2§
[5543] Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, eller ställande av
säkerhet får inte betalas ut förrän beslutet har fått laga kraft mot Skatteverket.
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3§
[5544] Om det anges i beslutet, gäller följande beslut inte omedelbart:
1. beslut om återkallelse av godkännande som deklarationsombud enligt 6 kap. 8 §,
2. beslut om bevissäkring, och
3. beslut om att undanta uppgift eller handling från kontroll.
69 kap. Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring
Innehåll

1§
[5545] I detta kapitel finns bestämmelser om
– bevissäkring (2–12 §§),
– betalningssäkring (13–15 §§),
– ställande av säkerhet (16 §),
– när ställd säkerhet får tas i anspråk (17 §), och
– överklagande (18 §).
Bevissäkring

2§
[5546] Ett beslut om bevissäkring upphör att gälla om verkställigheten inte påbörjas
inom en månad från dagen för beslutet.
3§
[5547] Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om bevissäkring på begäran av
granskningsledaren. Granskningsledaren får dock verkställa beslut om bevissäkring i
verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.
4§
[5548] Verkställighet av beslut om bevissäkring ska genomföras så att den inte vållar
den som beslutet gäller större kostnader eller olägenheter än vad som är nödvändigt.
Utan särskilda skäl får ett beslut inte verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 8.00.
Förutsättningar för verkställighet
5§
[5549] Följande beslut om bevissäkring får verkställas utan att den som beslutet gäller
har underrättats om beslutet:
1. beslut att ta om hand handlingar enligt 45 kap. 4 eller 5 §, och
2. beslut om försegling enligt 45 kap. 12 §.
Om den som beslutet gäller inte har underrättats om beslutet innan det verkställs,
ska underrättelse lämnas omedelbart efter verkställigheten.
6§
[5550] Andra beslut om bevissäkring än de som anges i 5 § får inte verkställas förrän
den som beslutet gäller har underrättats om beslutet.
Om det finns synnerliga skäl, får dock beslutet verkställas även om den som
beslutet gäller inte har gått att nå.
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7§
[5551] Den som ska underrättas om ett beslut om bevissäkring innan det verkställs
ska ges skälig tid att inställa sig och tillkalla ombud eller biträde. Det gäller dock inte
om
1. bevissäkringen därigenom fördröjs väsentligt, eller
2. det finns en påtaglig risk för att ändamålet med bevissäkringen annars inte
uppnås.
Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten
8§
[5552] När en handling tas om hand får även pärm, mapp eller liknande
förvaringsmaterial tas med.
Om en upptagning som kan uppfattas bara med tekniska hjälpmedel tas om hand,
ska ett exemplar lämnas kvar om det är möjligt.
9§
[5553] Tekniska hjälpmedel som finns där beslutet verkställs får användas om det är
nödvändigt.
Om det finns synnerliga skäl får tekniska hjälpmedel tas om hand.
10 §
[5554] Vid verkställighet som avser upptagning som kan uppfattas bara med tekniska
hjälpmedel gäller de begränsningar som anges i 41 kap. 10 § fjärde stycket.
Kronofogdemyndighetens befogenhet att använda tvång
11 §
[5555] Kronofogdemyndigheten får genomsöka en lokal, en förvaringsplats eller ett
annat utrymme.
Om ett utrymme som behöver genomsökas är tillslutet, får
Kronofogdemyndigheten öppna lås eller ta sig in på annat sätt. Myndigheten får även
i övrigt använda tvång om det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna.
Våld mot person får dock användas bara om Kronofogdemyndigheten möter
motstånd och det med hänsyn till ändamålet med beslutet om bevissäkring kan anses
försvarligt.
Återlämnande av handlingar
12 §
[5556] Granskningsledaren ska lämna tillbaka handlingar och annat som har tagits om
hand så snart de inte längre behövs.
Om den som beslutet om bevissäkring gäller har försatts i konkurs när handlingarna
ska lämnas tillbaka, ska granskningsledaren
1. överlämna handlingarna till konkursförvaltaren, och
2. underrätta den som beslutet om bevissäkring gäller om att handlingarna har
överlämnats till konkursförvaltaren.
Betalningssäkring

13 §
[5557] Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om betalningssäkring på begäran
av Skatteverket.
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14 §
[5558] Om ett beslut om betalningssäkring upphävs, ska den egendom som beslutet
avser omedelbart lämnas tillbaka. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock
besluta att egendomen ska omfattas av betalningssäkring till dess att beslutet om
upphävande har fått laga kraft.
15 §
[5559] I fråga om verkställigheten tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om
– exekutiv myndighet m.m. i 1 kap.,
– förfarandet hos Kronofogdemyndigheten i 2 kap.,
– utmätning i 4 kap. 2–9 och 12–19 §§, 22 § första och tredje styckena, 24 och
25 §§, 29 § andra stycket, 31 och 33–35 §§,
– undantag från utmätning i 5 kap.,
– säkerställande av utmätning i 6 kap.,
– beskrivning och värdering av utmätt fastighet m.m. i 12 kap. 3–5 §§,
– förvaltning av utmätt fastighet i 12 kap. 6–10 §§,
– verkställighet av beslut om kvarstad för fordran i 16 kap. 14 § första och tredje
styckena samt 15 §, och
– förrättningskostnader i 17 kap. 9 § första stycket.
Ställande av säkerhet

16 §
[5560] Om ett beslut om betalningssäkring har överlämnats till
Kronofogdemyndigheten för verkställighet, får myndigheten ta emot säkerhet som
den betalningsskyldige eller, där den betalningsskyldige kan antas medge det, någon
annan erbjuder sig att ställa.
När ställd säkerhet får tas i anspråk

17 §
[5561] Ställd säkerhet får tas i anspråk när den tidsperiod som betalningsskyldigheten
avser har gått ut eller vid den senare tidpunkt som Kronofogdemyndigheten har
medgett.
Överklagande

18 §
[5562] I fråga om överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut tillämpas
bestämmelserna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken.
70 kap. Indrivning
Begäran om indrivning

1§
[5563] Om ett skattebelopp eller avgiftsbelopp inte har betalats i rätt tid, ska fordran
lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning, om
1. det obetalda beloppet uppgår till
a) minst 10 000 kronor för en betalningsskyldig som ska lämna skattedeklaration
eller är godkänd för F-skatt,
b) minst 2 000 kronor för andra betalningsskyldiga, och
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2. den betalningsskyldige har uppmanats att betala beloppet.
En fordran på en betalningsskyldig som avses i första stycket 1 a ska också lämnas
för indrivning, om ett belopp på minst 2 000 kronor har varit obetalt under en längre
tid trots att den betalningsskyldige har uppmanats att betala beloppet.
2§
[5564] Om det finns särskilda skäl får Skatteverket
1. avstå från att lämna en fordran för indrivning, och
2. lämna en fordran för indrivning även om förutsättningarna enligt 1 § inte är
uppfyllda.
3§
[5565] Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Ränta

4§
[5566] Om en fordran på skatt eller avgift har lämnats för indrivning, ska
Kronofogdemyndigheten beräkna räntan enligt 65 kap. 13 § andra stycket för tiden
efter överlämnandet och driva in den.
Återtagande av en fordran från indrivning

5§
[5567] Skatteverket ska återta en fordran på skatt eller avgift från indrivning om
1. anstånd beviljas med betalningen, eller
2. fordran sätts ned eller undanröjs.
När underskott som inte lämnas för indrivning ska falla bort

6§
[5568] Ett underskott på ett skattekonto som, utan hänsyn till kostnadsränta,
understiger 2 000 kronor ska falla bort om underskottet har varit obetalt i minst fem
år och inga andra belopp än kostnadsränta har registrerats på kontot under samma tid.
Om ett underskott ska falla bort, gäller det även kostnadsräntan.
71 kap. Övriga bestämmelser om verkställighet
När säkerhet tas i anspråk

1§
[5569] Om Kronofogdemyndigheten beslutar att ställd säkerhet ska tas i anspråk
enligt 46 kap. 18 § eller 69 kap. 17 §, ska 13 § lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. tillämpas.
Detsamma gäller om Skatteverket beslutar att ställd säkerhet enligt 58 kap. 1 § eller
63 kap. 8 § ska tas i anspråk. Det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen
om indrivning av statliga fordringar m.m. gäller då i stället Skatteverket.
Förbud mot överlåtelse

2§
[5570] En fordran på skatt eller avgift som ska betalas tillbaka eller ersättning för
kostnader för ställande av säkerhet får inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut.

Skatter m.m./Skatter m.m.

83

Skatteförfarandelag (2011:1244)
Uppdaterad: 2018-05-18

En fordran på skatt som ska föras över till en annan stat enligt 64 kap. 7 eller 8 §
får inte överlåtas.
3§
[5571] En fordran som avses i 2 § första stycket får utmätas trots att den inte får
överlåtas.
Om fordran avser skatt eller avgift som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första
stycket 2 a, får utmätning dock göras först efter det att Kronofogdemyndigheten har
fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter.
Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid utmätning av
en fordran på skatter eller avgifter som ska betalas tillbaka.
Förbud mot kvittning

4§
[5572] Skatteverket får inte fullgöra skyldigheten att betala ut beviljad ersättning för
kostnader för ombud, biträde eller utredning genom att kvitta fordran på ersättning
mot den enskildes sammanlagda skatteskuld.

[5573] 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen tillämpas första gången
enligt följande uppställning:
När det gäller
a) F-skatt, särskild A-skatt och slutlig skatt

tillämpas lagen första gången på
skatt som avser beskattningsår som börjar
den 1 februari 2012

b) arbetsgivaravgifter

avgifter som avser redovisningsperioden
januari 2012

c) skatteavdrag

skatt som ska dras av från ersättningar som
betalas ut efter utgången av 2011

d) mervärdesskatt och punktskatt:
– för redovisningsperioder

skatt som avser redovisningsperioder som
börjar den 1 januari 2012 eller, om
redovisningsperioden är ett beskattningsår,
den redovisningsperiod som börjar den 1
februari 2012

– för förvärv och händelser som medför

skatt som avser förvärv och händelser som
genomförs respektive inträffar efter
utgången av 2011

skattskyldighet och som inte ska hänföras
till redovisningsperioder
e) särskild inkomstskatt

inkomster som kommer den skattskyldige
till del efter utgången av 2011

f) kontrolluppgifter och

uppgifter som avser kalenderåret 2013

informationsuppgifter
g) åtagande:
– enligt 23 kap. 6 §

pensionsförsäkringsavtal och avtal om
tjänstepension som har ingåtts efter
utgången av 2012
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– enligt 23 kap. 7 §

åtaganden som lämnas efter utgången av
2012

h) särskilda uppgifter:
– enligt 33 kap. 8 §

uppgifter som avser kalenderåret 2013

– enligt 33 kap. 9 §

uppgifter som avser beslut som meddelas
efter utgången av 2012

– övriga särskilda uppgifter

uppgifter som avser beskattningsår som
börjar den1 februari 2012

i) periodiska sammanställningar

uppgifter som avser första
kalendermånaden 2012 eller första
kalenderkvartalet 2012

j) ersättning för kostnader för ombud,

kostnader i ärenden och mål som inleds
efter utgången av 2011.

biträde eller utredning

Lag (2011:1289).
2.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12. Bestämmelserna om ränta i 65 kap. ska tillämpas på ränta som hänför sig till
tid från och med den 1 januari 2013. Bestämmelserna i 65 kap. 2 § andra stycket samt
19 och 20 §§ om ränta vid beslut om ansvar enligt 59 kap. ska dock tillämpas från och
med ikraftträdandet.
För ränta som hänför sig till tid före den 1 januari 2013 gäller bestämmelserna om
ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Bestämmelserna om kostnadsränta i
19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen ska även tillämpas i fråga
om anstånd enligt 63 kap. 23 §.
13.   
14. Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ska
upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande
för betalningssäkring som avser beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och
skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat
före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första
gången. Den upphävda lagen gäller också fortfarande för skatter, tullar, avgifter,
särskilda avgifter och ränta som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen och som
avser beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som
har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.
15. Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock
fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som har inletts före utgången av
2011.
16.   
17. Lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet ska
upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande
för tvångsåtgärder som avser
a) beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv, skattepliktiga händelser och
anteckningsskyldigheter som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat
före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första
gången, och
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b) kontroller enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och
marknadshandel m.m. som har inletts före utgången av 2011.
Den upphävda lagen gäller också fortfarande för tvångsåtgärder som avser skatt,
tull och avgift som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen för beskattningsår,
redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats,
avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.
18. Skattebetalningslagen (1997:483) ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.
Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av punkterna 2–4,
10 och 11, för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga
händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den
tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången.
Överklagandeförbudet i 22 kap. 2 § första stycket 4 den upphävda lagen gäller inte
vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.
19.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

