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  2 Beslutande myndighet 

  2 kap. SBL 
Prop. 1996/97:100 s. 522-527 (författningskommentar till 2 kap. 
SBL) 
Prop. 2002/03:99 s. 216 ff., 285 (det nya Skatteverket) 

   

Skatteverket  Beslut enligt SBL fattas av Skatteverket (SKV). 

SKV som inrättats den 1 januari 2004 är förvaltningsmyndighet 
för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Tidigare tio 
skattemyndigheter och Riksskatteverket har samtidigt avvecklats. 
SKV är indelat i tio regioner och varje region har skattekontor. 
Huvudkontoret är placerat i Solna.  

Syftet med reformen har varit att öppna möjligheter att ta till vara 
befintliga resurser på ett bättre sätt än tidigare och undanröja 
organisatoriska hinder som hämmat verksamhetsutvecklingen. Ett 
av de tyngst vägande skälen för att bilda SKV har varit den ökade 
flexibiliteten. Det är nu avsevärt lättare att flytta arbetsuppgifter, 
material och beslutanderätt över landet, utan de formella hinder 
som myndighetsgränserna utgjorde. 

Vilket skattekontor hos SKV som ska handlägga ett visst ärende 
eller fatta ett beslut avseende viss skattskyldig regleras inte i 
lagtext utan i verkets arbetsordning. 

Äldre regler  Till och med utgången av 2003 fattades beslut enligt SBL av 
regional skattemyndighet eller i vissa fall av Riksskatteverket. Det 
fanns då bestämmelser i främst 2 kap. SBL som reglerade vilken 
skattemyndighet som var behörig att fatta beslut för viss 
skattskyldig samt hur beslutsbehörigheten kunde flyttas mellan 
myndigheterna. Reformen innebar att 2–6 och 7 §§ i 2 kap. SBL 
upphörde att gälla vid utgången av 2003. 

Punktskatterna införlivades i SBL fr.o.m. 2003. Beslut om 
punktskatt enligt SBL fattades under 2003 av Riksskatteverket. 
Vad som angavs i SBL om skattemyndighet skulle, när det gäller 
punktskatt, avse Riksskatteverket. 

Övergångs-
bestämmelser 

 SKV trädde fr.o.m. den 1 januari 2004 i alla delar in i stället för de 
myndigheter som verket ersatte. En särskild författning, lag 
(2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket, trädde i 



44  Beslutande myndighet, Kapitel 2  
 

kraft samma datum. Lagen avser att klargöra bl.a. att  

- handlingar och upplysningar m.m. som en skattemyndighet 
begärt, efter utgången av 2003 ska ges in till SKV, 

- en åtgärd som en skattemyndighet ska vidta efter anmälan, 
ansökan eller begäran, eller som i övrigt åvilat en skatte-
myndighet, efter utgången av 2003 ska vidtas av SKV, 

- ett beslut som fattas av en skattemyndighet kan, efter utgången 
av 2003, omprövas av SKV, 

- ett överklagande, som enligt föreskrift i författning ska ges in 
till skattemyndighet, ska efter utgången av 2003 i stället ges in 
till SKV, samt att 

- en skattemyndighets talan i pågående process i domstol den 1 
januari 2004 övertas av SKV. 

Beslutsordning  Normalt är beslutsordningen sådan att SKV fattar sina beslut i 
enlighet med en fastställd arbetsordning. I denna anges vilka som 
får besluta i olika grupper av ärenden, vilka beslut som ska fattas 
efter föredragning samt vilka beslut som en tjänsteman får fatta 
som enmansbeslut.  

Felsända hand-
lingar 

 Om den skattskyldige inom föreskriven tid lämnat in en begäran 
om omprövning till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till 
SKV, får verket ändå pröva ärendet. Domstolen ska då omedelbart 
sända över handlingarna till SKV med uppgift om när den kom in 
till domstolen.  

Skattenämnd  Beslut enligt SBL ska normalt inte avgöras i skattenämnd, men om 
beslutet har ett nära samband med en taxeringsfråga som ska 
behandlas i skattenämnd får även beskattningsärendet avgöras i 
skattenämnden om det är lämpligt att ärendena prövas i ett 
sammanhang. Detta kan som exempel gälla beslut om moms eller 
arbetsgivaravgifter. 

 


