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Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck
1§
[5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen (2011:1244)
([5201] o.f.).
Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601–5602]
2 kap. – Registrering [5603–5605]
3 kap. – Preliminär skatt
4 kap. – Särskild inkomstskatt
5 kap. – Kontrolluppgifter
6 kap. – Deklarationer [5606–5610]
7 kap. – Övriga uppgifter
8 kap. – Föreläggande [5611–5612]
9 kap. – Dokumentation [5613–5621 J]
10 kap. – Utredning och kontroll [5622–5627]
11 kap. – Betalningssäkring [5628–5634]
12 kap. – Undantag från kontroll [5635]
12 a kap.–Särskilda avgifter
13 kap. – Beslut om skatter och avgifter
14 kap. – Betalning och återbetalning av skatter och avgifter [5636]
15 kap. – Omprövning och överklagande
16 kap. – Verkställighet [5637–5639]
17 kap. – Underrättelse om beslut m.m. [5640–5648]
18 kap. – Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting, myndigheter och
andra menigheter
19 kap. – Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket
20 kap. – Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra myndigheter
21 kap. – Avgifter
22 kap. – Övrigt [5649–5652].
2§
[5602] Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och
tillämpningsområde som i skatteförfarandelagen (2011:1244) ([5201] o.f.).
2 kap. Registrering
1§
[5603] En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2 [5240], 2 a [5240 A] eller 3 [5241]
§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär.
Förordning (2014:1473).
2§
[5604] Den som registreras för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § [5239] första stycket
3, 4, 5, 6, 7 eller 8 eller andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tilldelas
ett registreringsnummer för mervärdesskatt.
Skatteverket får meddela föreskrifter om registreringsnumrens utformning.
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2a§
[5604 A] Den som registreras enligt 7 kap. 2 a § [5240 A] skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tilldelas ett identifikationsnummer för byggarbetsplatsen.
Skatteverket får meddela föreskrifter om identifikationsnumrens utformning.
Förordning (2014:1473).
3§
[5605] Skatteverket ska utfärda en särskild handling om beslutad registrering enligt
ett fastställt formulär. Om grunden för registreringen är en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § [5248] skatteförfarandelagen (2011:1244),
ska en handling utfärdas bara om den registrerade begär det.
3 kap. Preliminär skatt
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Deklarationer
Skattedeklaration

1§
[5606] En skattedeklaration enligt 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ([5245]
o.f.) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:
1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
En arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § [5247] skatteförfarandelagen som ska
innehålla uppgifter om en viss betalningsmottagare och en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § [5248] skatteförfarandelagen ska även
innehålla motsvarande identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren.
Deklarationerna ska även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer
eller motsvarande för betalningsmottagaren om denne är obegränsat skattskyldig i
Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.
En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 § [5249] skatteförfarandelagen ska
även innehålla uppgift om registreringsnummer för mervärdesskatt. Förordning
(2017:390).
2§
[5607] Om en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § [5247] skatteförfarandelagen
(2011:1244) eller en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § [5248]
skatteförfarandelagen innehåller uppgifter om en betalningsmottagare som är
begränsat skattskyldig, ska deklarationen även innehålla uppgift om mottagarens
1. utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande, och
2. medborgarskap.
Första stycket gäller inte om uppgiften saknar betydelse för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges
i 14 kap. 1 § 1 skatteförfarandelagen,
2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap.
socialavgiftslagen (2000:980),
3. registrering av skatteavdrag,
4. bestämmande av skattereduktion,
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5.
beräkning
av
pensionsgrundande
inkomst
enligt
59
kap.
socialförsäkringsbalken,
6. beskattning enligt
a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
och
7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av andra stycket.
Förordning (2017:390).
2a§
[5607 A] Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att en
viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en arbetsgivardeklaration enligt 26
kap. 3 § [5247] skatteförfarandelagen (2011:1244) eller en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § [5248] skatteförfarandelagen om verket ändå
kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst
samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Förordning (2017:390).
3§
[5608] I en arbetsgivardeklaration som ska innehålla uppgifter om en viss
betalningsmottagare enligt 26 kap. 19 a–19 c §§ [5263 A-5263 C] eller 19 e § [5263 E]
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska följande uppgifter lämnas om mottagaren:
1. bruttolönen, och
2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån.
Följande uppgifter om bilförmån ska också lämnas:
1. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning av värdet på grund
av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen, och
2. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen
(1999:1229).
Arbetsgivardeklarationen ska även innehålla uppgift om huruvida bostadsförmån i
Sverige avser en bostad som är belägen på en småhusenhet. Det gäller dock inte om
det är fråga om förmån av semesterbostad.
Den som ska redovisa skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska också lämna uppgift om arten av
den verksamhet som ersättning har betalats ut för. Det gäller också om ersättningen är
undantagen från skatteplikt på grund av skatteavtal enligt 8 § första stycket 4 lagen
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Förordning (2017:390).
3a§
[5608 A] Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter en
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § [5247] skatteförfarandelagen (2011:1244)
och en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen ska
innehålla. Förordning (2017:390).
4§
[5609] En sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 § [5253]
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser skatt enligt lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska även innehålla uppgift
om tid och plats för de tillställningar som redovisningen lämnas för.
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5§
[5610] I en mervärdesskattedeklaration ska utgående skatt som avser sådana
unionsinterna förvärv som anges i 1 kap. 1 § [6001] första stycket 2
mervärdesskattelagen (1994:200) redovisas särskilt.
Inkomstdeklaration

Underrättelse till fysiska personer och dödsbon
6§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 kap. Föreläggande
1§
[5611] Den som föreläggs enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ([5201] o.f.) ska
få minst fem dagar på sig att följa föreläggandet. Detta gäller dock inte den som
föreläggs enligt 44 kap. 1 eller 2 § skatteförfarandelagen.
2§
[5612] Om Skatteverket avser att utfärda ett föreläggande enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) ([5201] o.f.), ska en enhet inom Skatteverket som medverkar vid
brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som
innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.
9 kap. Dokumentation
Generell dokumentationsskyldighet

1§
[5613] Sådant underlag som avses i 39 kap. 3 § [5305] skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget
avser.
Underlag för att kunna fullgöra skyldigheten att jämka enligt 8 a kap. ([6140] o.f.)
mervärdesskattelagen (1994:200) ska dock bevaras under sju år efter utgången av det
kalenderår då korrigeringstiden löpte ut.
Kassaregister

2§
[5614] Ett kassaregister som enligt 39 kap. 8 § [5310] andra stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska vara certifierat, ska certifieras av ett organ som
är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
(Import- och exportföreskrifter/Produktsäkerhet [5801] o.f.) och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.
Certifiering får även utföras av ett organ från ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land utanför EES som Europeiska
unionen har träffat avtal med om ömsesidigt erkännande.
Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering.
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3§
[5615] Skatteverket får i fråga om sådana kassaregister som avses i
skatteförfarandelagen (2011:1244) ([5201] o.f.) 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.
4§
[5616] Sådana uppgifter på kontrollremsa, i journalminne eller på tömningskvitto som
avses i 42 kap. 7 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska bevaras under
två månader efter utgången av den kalendermånad då uppgifterna registrerades i
kassaregistret. Det gäller dock inte om uppgifterna utgör räkenskapsinformation enligt
bokföringslagen (1999:1078).
Personalliggare

5§
[5617] En personalliggare enligt 39 kap. 11 [5313] eller 11 a [5313 A] §
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:
1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer,
2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska
nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt
3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.
Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och ska
dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas.
Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för
näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Förordning (2014:1473).
6§
[5618] Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en personalliggare ska vara
utformad och om hur den ska föras.
Torg- och marknadshandel

7§
[5619] Sådan dokumentation om upplåtelse av en plats för torg- och marknadshandel
som avses i 39 kap. 13 § [5315] skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla
följande identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes
företrädare:
1. namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
3. postadress, och
4. telefonnummer.
Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till
platsupplåtaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för
den som godkännandet gäller.
Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då
upplåtelsen av platsen för torg- och marknadshandel skedde.
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Omsättning av investeringsguld

8§
[5620] Sådan dokumentation om omsättning av investeringsguld som avses i 39 kap.
14 § [5316] skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:
1. vad transaktionen avser,
2. köparens namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,
3. köparens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
4. köparens postadress, och
5. köparens telefonnummer.
Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till säljaren,
behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för den som
godkännandet gäller.
Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då
uppgifterna dokumenterades.
Internprissättning
Koncerngemensam del
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2017:188).

9§
[5621] Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b § [5318 B]
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser den koncerngemensamma delen ska
innehålla information om koncernen i dess helhet. Om det ger en bättre bild av
koncernens verksamhet, får informationen delas upp på verksamhetsgrenar.
Förordning (2017:188).
10 §
[5621 A] Den koncerngemensamma delen ska innehålla ett organisationsschema som
visar ägarstrukturen i koncernen och i vilket land varje företag är verksamt.
Förordning (2017:188).
11 §
[5621B] Den koncerngemensamma delen ska även innehålla en allmän beskrivning
av koncernens verksamhet eller verksamheter, såsom
1. viktiga faktorer som påverkar vinstgenereringen,
2. en beskrivning av transaktionerna i distributionskedjan för
a) koncernens fem mest omsatta produkter eller tjänster, och
b) andra produkter eller tjänster för vilka försäljningen uppgår till mer än fem
procent av koncernens omsättning,
3. en beskrivning av de viktigaste geografiska marknaderna för de produkter och
tjänster som avses i 2,
4. en förteckning och översiktlig beskrivning av viktiga koncerngemensamma
servicefunktioner som avser annat än forskning och utveckling, inklusive en
beskrivning av verksamheten hos de företag som utför sådana tjänster samt
principerna för prissättningen och fördelningen av kostnaderna för tjänsterna,
5. en översiktlig funktionsanalys som beskriver enskilda koncernföretags bidrag
till värdeskapandet i koncernen genom att ange viktiga funktioner, risker och
tillgångar i företagets verksamhet, och
6. en beskrivning av viktiga omstruktureringar, förvärv och avyttringar som har
gjorts. Förordning (2017:188).
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12 §
[5621 C] Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande information om
immateriella tillgångar:
1. en allmän beskrivning av koncernens övergripande strategi för utveckling,
ägande och utnyttjande av immateriella tillgångar samt var viktig forskning och
utveckling bedrivs och varifrån forsknings- och utvecklingsarbetet leds,
2. en förteckning över immateriella tillgångar eller grupper av immateriella
tillgångar som är viktiga vid internprissättningen och vilka företag som är lagliga
ägare till dem,
3. en förteckning över viktiga avtal mellan närstående företag som avser
immateriella tillgångar, såsom kostnadsfördelningsavtal, avtal om forskningstjänster
och licensavtal,
4. en allmän beskrivning av koncernens internprissättningspolicy avseende
forskning och utveckling samt immateriella tillgångar, och
5. en allmän beskrivning av viktiga överlåtelser eller upplåtelser av immateriella
tillgångar mellan företag inom koncernen, inklusive uppgift om berörda företag, i
vilka länder de är hemmahörande och ersättningen. Förordning (2017:188).
13 §
[5621 D] Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande information
om koncernintern finansiell verksamhet:
1. en allmän beskrivning av hur koncernen är finansierad, inklusive viktiga
finansieringsavtal med oberoende långivare,
2. uppgifter om vilka företag som bedriver koncernintern finansieringsverksamhet,
i vilka länder dessa företag är bildade och var företagens verkliga ledning finns, och
3. en allmän beskrivning av koncernens internprissättningspolicy avseende
finansiella transaktioner mellan närstående företag. Förordning (2017:188).
14 §
[5621 E] Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande finansiella
uppgifter och uppgifter om ingångna skatterelaterade överenskommelser:
1. koncernredovisning för räkenskapsåret, och
2. en förteckning och översiktlig beskrivning av koncernens unilaterala
prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överenskommelser som rör
fördelning av inkomster mellan länder. Förordning (2017:188).
Företagsspecifik del
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2017:188).

15 §
[5621 F] Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b § [5318 B]
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser den företagsspecifika delen ska
innehålla följande information om företaget:
1. en beskrivning av företagets ledningsstruktur, ett organisationsschema för
företaget samt uppgifter om till vilka personer företagsledningen rapporterar och var
dessa personer i huvudsak arbetar,
2. en detaljerad beskrivning av verksamheten och företagets affärsstrategi samt
uppgifter om företaget har varit föremål för omstrukturering, överlåtit eller upplåtit
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immateriella tillgångar under de senaste två åren och hur det i så fall har påverkat
företaget, och
3. uppgifter om viktiga konkurrenter.Förordning (2017:188).
16 §
[5621 G] Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande nformation om varje
viktig typ av transaktioner med närstående företag:
1. en beskrivning av transaktionerna och i vilket sammanhang de görs,
2. uppgifter om transaktionernas belopp,
3. uppgifter om vilka företag som är parter i transaktionerna och vilken relation de
har till varandra,
4. kopior på alla viktiga avtal som har slutits med närstående företag,
5. en detaljerad funktions- och jämförbarhetsanalys avseende företaget och berörda
närstående företag inklusive förändringar jämfört med tidigare år,
6. uppgifter om den lämpligaste prismetoden och varför metoden har valts,
7. uppgifter om vilket företag som, i förekommande fall, har valts som testobjekt
och varför detta företag har valts,
8. en sammanfattning av viktiga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av
prismetoden,
9. en förklaring till varför, i förekommande fall, en flerårig analys har valts,
10. en beskrivning av de interna eller externa jämförelsetransaktioner som i
förekommande fall har valts, relevant finansiell information för de oberoende företag
som internprissättningsanalysen grundar sig på, en beskrivning av hur sökandet efter
jämförelsetransaktioner har gått till och var informationen har hämtats,
11. en beskrivning av vilka justeringar som har gjorts för att öka jämförbarheten
och om justeringen har gjorts hos testobjektet, jämförelsetransaktionen eller båda,
12. en förklaring till varför transaktionen kan anses vara prissatt i enlighet med
armlängdsprincipen när den valda prismetoden tillämpas,
13. en sammanfattning av den finansiella information som har använts vid
tillämpningen av prismetoden, och
14. kopior på prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller
överenskommelser som berör de beskrivna transaktionerna och som har ingåtts med
eller erhållits från andra länders skattemyndigheter och där Skatteverket inte är part.
Förordning (2017:188).
17 §
[5621 H] Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande information:
1. årsredovisning för räkenskapsåret,
2. en beskrivning av hur de finansiella uppgifter som har använts vid tillämpningen
av prismetoden kan knytas till årsredovisningen, och
3. en sammanfattning av relevant finansiell information för de jämförelseobjekt
som har använts i analysen och uppgift om från vilka källor informationen har
hämtats. Förordning (2017:188).
18 §
[5621 I] Information som anges i den koncerngemensamma delen behöver inte också
anges i den företagsspecifika delen. Om sådan information finns, ska det finnas en
hänvisning i den företagsspecifika delen till informationen i den koncerngemensamma
delen. Förordning (2017:188).
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Gemensamma bestämmelser
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2017:188).

19 §
[5621 J] Uppgifterna i internprissättningsdokumentationen ska bevaras i sju år efter
utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret
har gått ut. Förordning (2017:188).
10 kap. Utredning och kontroll
Kontroll av skatte- och avgiftsredovisning

1§
[5622] Skatteverket ska snarast efter det att verket har underrättats om ett
konkursbeslut enligt 12 § konkursförordningen (1987:916) kontrollera skatte- och
avgiftsredovisningen för den som beslutet gäller.
2§
[5623] Om det kan antas att den som enligt 7 kap. 1 § [5239] skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska vara registrerad är på obestånd eller har försummat att betala skatt
eller avgift, ska Skatteverket så snart som möjligt kontrollera den personens skatteoch avgiftsredovisning.
Revision

3§
[5624] Den som ska utföra, biträda vid eller leda en revision ska innan han eller hon
för första gången utför ett sådant arbete upplysas om gällande bestämmelser om
sekretess. Detsamma gäller den som har förordnats enligt 4 § att delta vid en revision.
Den som har tagit emot en sådan upplysning ska skriftligen bekräfta detta.
4§
[5625] Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom skatte- och
avgiftsområdet att delta vid en revision, om utbytesprogrammet sker inom ramen för
samarbete i Europeiska unionen eller Nordiska ministerrådet eller annars följer av en
överenskommelse som Sverige har ingått med en annan stat.
5§
[5626] Räkenskapsmaterial och andra handlingar som har överlämnats för revision får
inte hållas tillgängliga för någon annan än
1. revisorn,
2. den som biträder revisorn,
3. den tjänsteman som leder revisionsarbetet,
4. granskningsledaren, och
5. den som har förordnats enligt 4 §.
6§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2018:238).
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11 kap. Betalningssäkring
Skyldighet för myndighet att hålla sig underrättad

1§
[5628] Förvaltningsrätten ska hålla sig underrättad om den betalningsskyldighet som
ett beslut om betalningssäkring avser till dess att det belopp som betalningssäkringen
gäller får drivas in.
2§
[5629] Skatteverket ska hålla sig underrättat om den betalningsskyldighet som ett
beslut om betalningssäkring avser så länge beslutet gäller och till dess att det belopp
som betalningssäkringen gäller får drivas in. Om beslutet bör upphävas helt eller
delvis, ska Skatteverket begära det hos förvaltningsrätten.
Om Kronofogdemyndigheten enligt 46 kap. 17 § [5382] eller 69 kap. 16 § [5560]
skatteförfarandelagen (2011:1244) har tagit emot säkerhet för en betalningsskyldighet
som inte är fastställd, ska Skatteverket hålla sig underrättat om betalningsskyldigheten
till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får drivas in och upplysa
Kronofogdemyndigheten om förhållanden som är av betydelse för säkerheten.
Säkerhet

3§
[5630] Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i 46 kap.
17 § [5382] skatteförfarandelagen (2011:1244).
Beslut om att ta egendom i förvar

4§
[5631] Kronofogdemyndigheten ska på begäran av granskningsledaren biträda denne
när egendom ska tas i förvar enligt 46 kap. 16 § [5381] skatteförfarandelagen
(2011:1244).
5§
[5632] Den som ett beslut enligt 46 kap. 16 § [5381] skatteförfarandelagen
(2011:1244) gäller ska få ett bevis när egendom har tagits i förvar. Beviset ska utfärdas
av granskningsledaren och innehålla följande uppgifter:
1. vad som har tagits i förvar, och
2. vilken betalningsskyldighet förvaret avser.
Beviset ska omedelbart lämnas till den som beslutet gäller eller, om det inte kan
ske, skickas till denne.
6§
[5633] Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast placeras enligt 3 kap. 4 §
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
7§
[5634] Om egendom inte längre ska vara kvar i förvar, ska granskningsledaren
omedelbart lämna tillbaka egendomen.
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12 kap. Undantag från kontroll
1§
[5635] Om ett mål om undantag av uppgifter eller handlingar från kontroll avser
uppgifter i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § [5215] skatteförfarandelagen
(2011:1244), bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt
upptagningen ska tillhandahållas i målet.
12 a kap. Särskilda avgifter
Anm. Kapitlet med tillhörande rubrik införda enligt förordning (2018:563).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 kap. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter
Kontoutdrag

1§
[5636] När Skatteverket har gjort en avstämning av ett skattekonto enligt 61 kap. 7 §
[5482] skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ett kontoutdrag skickas till
kontohavaren.
Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning som
kontoutdrag ska skickas.
Betalning av skatter och avgifter

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 kap. Verkställighet
Bevissäkring

1§
[5637] Den som ett beslut om bevissäkring gäller och den som i övrigt berörs av
verkställigheten ska få ett bevis över verkställigheten. Beviset ska utfärdas av den som
har verkställt bevissäkringen och innehålla följande uppgifter:
1. när och var beslutet verkställdes,
2. vilka som var närvarande,
3. annat av betydelse som har förekommit vid verkställigheten, och
4. en förteckning över det som har tagits om hand.
Betalningssäkring

2§
[5638] Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i 69 kap.
16 § [5560] skatteförfarandelagen (2011:1244).
Indrivning

3§
[5639] Skatteverket får meddela föreskrifter om när en sådan fordran som avses i 70
kap. 1 § [5563] andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämnas för
indrivning.
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17 kap. Underrättelse om beslut m.m.
Underrättelse om beslut

1§
[5640] Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslut enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) ([5201] o.f.) eller denna förordning, om det inte är
uppenbart obehövligt.
Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas eller
överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man begär omprövning
eller överklagar.
2§
[5641] Om det behövs, ska även andra än den som ett beslut gäller underrättas om
beslutet.
3§
[5642] En underrättelse om ett beslut ska innehålla uppgift om vem som har fattat
beslutet och i förekommande fall vem som har varit föredragande i de fall
underrättelsen avser ett
1. beslut om slutlig skatt där Skatteverket har avvikit från godkända eller lämnade
uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än som avses i 13 kap. 8 §,
2. beslut om skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har
lämnats,
3. omprövningsbeslut,
4. beslut om särskilda avgifter, eller
5. beslut om ansvar för skatt. Förordning (2017:192).
Delgivning

4§
[5643] Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 [5345] eller 2
[5346] § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska den som föreläggandet gäller delges
detta.
5§
[5644] Ett beslut som har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av
det kalenderår då beskattningsåret har gått ut ska delges den som beslutet gäller, om
1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis,
eller
2. Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som
beslutet gäller.
6§
[5645] Delgivning ska även användas i andra fall där det behövs bevis om att någon
har fått del av en underrättelse.
7§
[5646] Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om
1. underrättelse av beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 16 § [5364] andra stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först i samband med att beslutet verkställs,
och
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2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska användas.
Om granskningsledaren enligt 69 kap. 3 § [5547] skatteförfarandelagen ska
verkställa beslutet, får i stället Skatteverket anlitas för delgivningen.
8§
[5647] Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om
1. underrättelse av beslut om betalningssäkring enligt 46 kap. 13 § [5378] andra
stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först i samband med att beslutet
verkställs, och
2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska användas.
Annat sätt än delgivning

9§
[5648] Om delgivning inte ska användas, bestämmer Skatteverket på vilket sätt en
underrättelse ska ske.
18 kap. Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting, myndigheter och
andra menigheter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 kap. Övrigt
1§
[5649] Belopp som avser skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)
([5201] o.f.) ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.
2§
[5650] Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)
([5201] o.f.) och denna förordning ska, om inte annat föreskrivs, anges i svenska
kronor.
3§
[5651] Skatteverket ska fastställa formulär enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)
([5201] o.f.) och denna förordning.
Skatteverket ska tillhandahålla fastställda formulär kostnadsfritt.
4§
[5652] Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
skatteförfarandelagen (2011:1244) ([5201] o.f.) och föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.
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[5653] 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordningen tillämpas
första gången enligt följande uppställning:
När det gäller

tillämpas förordningen första gången på

a) F-skatt, särskild A-skatt och slutlig skatt

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 informationsuppgifter

uppgifter som avser kalenderåret 2013

g) åtagande:
– enligt 5 kap. 9 §

pensionsförsäkringsavtal och avtal om
tjänstepension som har ingåtts efter
utgången av 2012

– enligt 5 kap. 10 §

åtaganden som lämnas efter utgången av
2012

h) särskilda uppgifter:
– enligt 7 kap. 1 §

uppgifter som avser kalenderåret 2013

– enligt 7 kap. 2 §

uppgifter som avser beslut som meddelas
efter utgången av 2012

– övriga särskilda uppgifter

uppgifter som avser beskattningsår som
börjar den 1 februari 2012

i) periodiska sammanställningar

uppgifter som avser första
kalendermånaden 2012 eller första
kalenderkvartalet2012

j) ersättning för kostnader för ombud, biträde

kostnader i ärenden och mål som inleds

eller utredning

efter utgången av 2011.

2. Följande bestämmelser med bemyndiganden för Skatteverket att meddela
föreskrifter och beslut samt fastställa skattetabeller, basränta och formulär ska
tillämpas från och med ikraftträdandet:
a) 2 kap. 2 § andra stycket,
b) 3 kap. 5–7 §§,
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c) 5 kap. 4, 7, 13, 16 och 17 §§,
d) 6 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket, 15 och 17 §§,
e) 7 kap. 1 och 5 §§,
f) 9 kap. 2 § tredje stycket, 3 och 6 §§ samt 9 § andra stycket,
g) 11 kap. 3 §,
h) 13 kap. 7 § tredje stycket, 8 § fjärde stycket, 9 § andra stycket och 12 §,
i) 14 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4 § andra stycket, 9 och 10 §§,
j) 16 kap. 2 och 3 §§, samt
k) 22 kap. 3 och 4 §§.
3. Bestämmelserna om betalning och återbetalning av skatter och avgifter i 14 kap.
4 § första stycket och 5–8 §§ samt om uppgiftsskyldighet om överskott på skattekonto
enligt 18 kap. 5 § ska tillämpas från och med ikraftträdandet.
4.   
5. Basränta som fastställs enligt 14 kap. 10 § ska tillämpas på ränta som hänför sig
till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan
gäller 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750).
6. Förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för betalningssäkring som avser beskattningsår, redovisningsperioder,
förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts
respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandeförordningen enligt punkten
1 ska tillämpas för första gången. Den upphävda förordningen gäller också fortfarande
för skatter, tullar, avgifter, särskilda avgifter och ränta som inte ska tas ut enligt
skatteförfarandelagen
(2011:1244)
och
som
avser
beskattningsår,
redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats,
avslutats, genomförts respektive inträffat före utgången av 2011.
7.   
8. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska upphöra att gälla vid utgången av
2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av
punkten 3, för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga
händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den
tidpunkt då skatteförfarandeförordningen enligt punkten 1 ska tillämpas för första
gången.
9.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

