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  21 Skattebetalningslagen 

(1997:483) 22 kap. 1a–1d §§ 

  22 kap. Överklagande 

Överklagande av Skatteverkets beslut 

1 a § Beslut som rör en fysisk person överklagas hos den länsrätt 
inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då 
beslutet fattades. 

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska 
personen var folkbokförd den 1 november året före det år då 
beslutet fattades. För den som var bosatt eller stadigvarande 
vistades här i landet under någon del av det år då beslut fattades, 
men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, 
avses med hemortskommun den kommun där den fysiska 
personen först var bosatt eller stadigvarande vistades. För den 
som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat 
skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen 
(1999:1229), avses med hemortskommun den kommun till vilken 
anknytningen var starkast under året före det år då beslutet 
fattades. Lag (2003:664). 

1 b § Beslut som rör juridiska personer överklagas enligt följande 
uppställning. 

Beslut som rör överklagas hos den länsrätt 

 

1. ett handelsbolag 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 intresse-
grupperingen hade sitt säte den 
1 november året före det år då 
beslutet fattades 

3. ett dödsbo som senast var behörig att pröva 
ett överklagande som rörde den 
avlidne 

4. någon annan juridisk 
person än som avses i 1–3 

inom vars domkrets styrelsen 
hade sitt säte eller, om sådant 
saknas, förvaltningen utövades 
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den 1 november året före det år 
då beslutet fattades 

5. en juridisk person som 
inte är ett dödsbo och som 
har bildats efter den 1 no-
vember året före det år då 
beslutet fattades 

inom vars domkrets huvudkon-
toret eller sätet var beläget eller, 
om huvudkontor och säte sak-
nas, förvaltningen utövades då 
den juridiska personen bildades 

6. en juridisk person som 
har upplösts 

som senast var behörig. Lag 
(2003:664). 

 
1 c § Beslut som rör 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 får överklagas hos den länsrätt som 
enligt 1 b § skall pröva moderföretagets respektive den juridiska 
personens överklagande, om överklagandena sker samtidigt och 
stöder sig på väsentligen samma grund. Lag (2003:664). 

1 d § Beslut om punktskatt eller beslut som rör den som är 
mervärdesskatteskyldig endast på grund av förvärv av sådana 
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 
mervärdesskattelagen (1994:200) överklagas hos Länsrätten i 
Dalarnas län. Lag (2003:664). 


