
Sökandens namn

Telefonnummer (inkl. riktnummer)

Kontaktperson

Anståndsansökan 
Fastighetsdeklaration
Storägare - tidsplan
Ansökningsdatum Fastighetstaxering år

2017

Ansökan från ägare att få lämna fastighetsdeklarationer enligt nedanstående tidsplan.

Tidsplan

Fylls i av sökanden

Antal deklarationer, totalt:

Leveransdatum
Deklarationer

andel i %
Deklarationer

andel i % Anteckningar

Skatteverkets beslut om leveransplan
(jfr Skatteverkets beslut nedan)

Leveransdatum

1 november 2016

1 december 2016

2 januari 2017

Summa 100 % 100 %

Beslutet expedierat till 
sökanden

Beslutet aviserat till ITA

Sign

Sign

Anståndsbeslut
Datum

Skatteverkets beslut

Du medges anstånd med att lämna fastighetsdeklarationer 
enligt tidsplanen under "Skatteverkets beslut om leverans-
plan" ovan.

Anståndet löper till den sista dagen i den medgivna tids-
planen, och gäller för alla dina fastigheter som ska taxeras 
vid 2017 års allmänna fastighetstaxering.

Ansökan avslås
Skäl för avslag

Beslutet önskas sänt till (fylls i av sökanden):

Person-/organisationsnummer
Fastighetsägare  (ange endast en ägare)

Ansökan omfattar alla dina fastigheter som ska taxeras vid 2017 års allmänna fastighetstaxering. 

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Handläggarens underskrift Namnförtydligande

Namn och postadress
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Skatteverket
Fastighetstaxeringskontoret

1 februari 2017

1 mars 2017



Anståndsansökan enligt tidsplan -  Ägare av många fastigheter
Anstånd enligt tidsplan för ägare innebär en förenklad hantering vid större innehav.

Anstånd enligt tidsplan kan lämpligen användas om ansökan avser 5 fastighets- 
deklarationer eller fler.

Samtliga fastigheter i landet som sökanden är deklarationsskyldig för vid 2017 
års allmänna fastighetstaxering omfattas av denna ansökan. Ansökan lämnas till 
ett fastighetstaxeringskontor, se nedan.

Ansökan måste vara Skatteverket tillhanda i god tid före den 1 november 2016. 
För att ansökan ska hinna behandlas, bör den lämnas minst tio dagar i förväg.

Har du frågor?
Ring Skatteupplysningen, 0771-567 567.

Skäl för anstånd
För att anstånd ska kunna medges, ska sökanden visa att det på grund av särskilda 
omständigheter finns hinder att lämna deklaration i rätt tid.

Anstånd får då inte medges längre än till utgången av februari månad fastighets- 
taxeringsåret.

Längre anstånd kan medges endast om sökanden kan visa att det finns synnerliga skäl. 

Inte i något fall får dock anstånd medges längre än till den 1 maj fastighetstaxeringsåret.

Upplysningar -  Storägaranstånd 
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Adresslista till fastighetstaxeringskontor med fastighetstaxering

Kontor Postadress

Fastighetstaxeringskontoret Söderhamn Box 507, 
826 27 Södehamn

Box 133
745 23 Enköping

Box 563
451 22 Uddevalla

291 87 Kristianstad

Fastighetstaxeringskontoret Enköping

Fastighetstaxeringskontoret Uddevalla

Fastighetstaxeringskontoret Kristianstad

Sänd din anståndsansökan till något av följande fastighetstaxeringskontor, som har 
fastighetstaxering. Du kan välja det fastighetstaxeringskontor som finns närmast dig, 
eller det som ligger närmast fastigheten.
Dessa är (från norr till söder):

Fastighetstaxeringskontor




