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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-22

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden

Ann-Christine Lindeblad och Ella Nyström.

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Enligt en lagrådsremiss den 10 september 2009 (Finansdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till

1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

4. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighets-

avgift,

5. lag om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till

kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008–2010.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Peter

Österberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen föreslås att systemet med kommunal fastighetsavgift ska

utvidgas så att det även omfattar fastigheter med småhus som

saknar byggnadsvärde och tomtmark för småhus som är bebyggd
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med småhus på ofri grund. Vidare föreslås vissa ändringar av

reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av

privatbostad. I remissen tas också tillfället i akt att justera innebörden

av vissa begrepp i fastighetstaxeringslagen.

Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

2 kap. 4 §

Som en anpassning till skogsvårdslagens begreppsbildning föreslås i

lagrådsremissen att begreppen skogsmark och skogsimpediment

byts ut. Den föreslagna definitionen av det nya begreppet skogligt

impediment har emellertid fått en delvis annan formulering än i

skogsvårdslagen. Enligt Lagrådets mening bör definitionerna i de

båda lagarna överensstämma.

24 kap. 1 §

Vissa språkliga justeringar bör göras i första stycket. Således bör det

tillagda ordet ”även” i första meningen strykas. Vidare bör andra

meningen inledas med orden ”Denna rätt har” i stället för de före-

slagna ”Detta gäller”.

32 kap. 1 §

Motsvarande språkliga justeringar som angetts under 24 kap. 1 § bör

göras, dvs. det tillagda ordet ”även” i första meningen bör strykas och

den andra meningen bör inledas med orden ”Denna rätt har” i stället

för de föreslagna ”Detta gäller”.
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Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

47 kap. 6 §

I paragrafen, som behandlar beloppsgränser för uppskovsbelopp,

föreslås en redaktionell justering när det gäller hänvisningen till 4 §

beträffande tvångsfallen. Det anges i motiven att justeringen skett i

förtydligande syfte. Vid föredragningen framkom att vad som ansetts

böra förtydligas är att alla privatbostäder omfattas och inte endast

sådana som inte är permanentbostad. Den föreslagna justeringen

medför emellertid otydlighet i ett annat avseende. Med hänsyn till

lydelsen av 4 § 1 kan formuleringen ”expropriation och andra

liknande förfaranden” ge en läsare uppfattningen att endast tvångs-

fallen i 4 § 1 omfattas av hänvisningen, vilket enligt föredraganden

inte är avsikten. Lagrådet föreslår därför att 6 § ges följande lydelse:

Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kronor. Vid
expropriation och andra förfaranden som avses i 4 § 1-3 får avdrag
dock göras om avdraget uppgår till minst 10 000 kronor.

Förslaget till lag om ändring i lagen om kommunal fastighetsavgift

3 a §

Den hänvisning till första stycket som finns i andra stycket kan enligt

Lagrådets mening ge upphov till svårigheter vid tolkningen, bl.a. i det

fall att det finns flera småhus på en värderingsenhet för tomtmark

och varje småhus kommer att påföras en fastighetsavgift. Genom

hänvisningen blir det inte tydligt att avsikten i en sådan situation är

att det för tomtmarken endast ska påföras en avgift. Vidare bör

framgå att det med taxeringsvärdet i första stycket avses bostads-

byggnadens taxeringsvärde, medan det i andra styckets fall avses

taxeringsvärdet för värderingsenheten för tomtmark.
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Lagrådet föreslår följande lydelse av sista delen av första stycket

samt andra stycket:

…, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för bostadsbygg-
naden.

Fastighetsavgiften per kalenderår är för värderingsenhet för
tomtmark som hör till småhus som är uppfört och som inte ingår i
samma taxeringsenhet hälften av avgiften per småhus enligt 3 §,
dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för tomtmarken.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.


