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Postadress: 171 94  SOLNA  Telefon: 0771-567 567     

Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) 

Förteckning över den 1 januari 2021 gällande författningar och allmänna råd som har beslutats 
av Skatteverket eller Riksskatteverket. 
 
 

Föreskrifter 
i kronologisk ordning sorterade efter grundförfattning. Föreskrifterna är publicerade i Riks-
skatteverkets författningssamling (RSFS) och fr.o.m. år 2004 i Skatteverkets författningssam-
ling (SKVFS). 
 
Föreskrifter Bemyndigande 
 
RSFS 1996 

 

10 Riksskatteverkets föreskrifter om 
märkning av cigarettförpackningar en-
ligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt 
 

6 § första stycket 1 förordningen 
(1994:1613) om tobaksskatt 
 

14 Riksskatteverkets föreskrifter om in-
betalning av särskild avgift enligt lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 
 

5 § 4 förordningen (1994:1784) om 
skatt på energi 

RSFS 2000  
12 Riksskatteverkets föreskrifter om för-

enklat förfarande för vissa ofta och re-
gelbundet förekommande förflytt-
ningar av punktskattepliktiga alkohol- 
och tobaksvaror mellan Sverige och 
Danmark 
 

12 a § andra stycket förordningen 
(1994:1613) om tobaksskatt och 
9 a § andra stycket förordningen 
(1994:1614) om alkoholskatt 
 

RSFS 2001  
7 Riksskatteverkets föreskrifter om den 

som bedriver verksamhet i exportbu-
tik enligt lagen (1999:445) om export-
butiker 
 

22 § mervärdesskatteförordningen 
(1994:223), 6 § 7 förordningen 
(1994:1613) om tobaksskatt och 1 § 
7 förordningen (1994:1614) om al-
koholskatt 
 

23 Riksskatteverkets föreskrifter om vär-
dering av förmån av fri och delvis fri 
bil av årsmodell 1992–2001 att tilläm-
pas vid beräkning av preliminär skatt 
och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 
beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 
2003 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Riksskatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalnings-förordningen 
(1997:750) 
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RSFS 2002  

20 Riksskatteverkets föreskrifter om för-
enklat förfarande för vissa ofta och re-
gelbundet förekommande förflytt-
ningar av punktskattepliktiga alkohol- 
och tobaksvaror mellan Sverige och 
Finland 
 

9 § andra stycket förordningen 
(1994:1613) om tobaksskatt och 
9 a § andra stycket förordningen 
(1994:1614) om alkoholskatt 
 

29 Riksskatteverkets föreskrifter om vär-
dering av förmån av fri och delvis fri 
bil med tillverkningsår 2002 att tilläm-
pas vid beräkning av preliminär skatt 
och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 
beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 
2004 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Riksskatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

32 Riksskatteverkets föreskrifter om vär-
dering av förmån av fri och delvis fri 
bil med tillverkningsår 2003 att tilläm-
pas vid beräkning av preliminär skatt 
och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 
beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 
2004 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Riksskatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

RSFS 2003:25   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Riksskatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 RSFS 2003:31   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Riksskatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

37 Riksskatteverkets föreskrifter om skatt 
på annonser och reklam 
 

66 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
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RSFS 2003 
16 Riksskatteverkets föreskrifter om in-

nehållet i sammandrag av kontrollupp-
gifter 
 

14 kap. 11 § lagen (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrollupp-
gifter samt 11 kap. 3 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 
 

39 Riksskatteverkets föreskrifter om vär-
dering av förmån av fri och delvis fri 
bil med tillverkningsår 2004 att tilläm-
pas vid beräkning av preliminär skatt 
och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 
beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 
2005 års taxering (1997:750) 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Riksskatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
 

SKVFS 2004:7   ändr. 1 § förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2004:15   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 SKVS 2004:37   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

45 Riksskatteverkets föreskrifter om upp-
lagshavares lagerbokföring och la-
gerinventering enligt lagen 
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen 
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 
 

1 § första stycket 10 förordningen 
(1994:1613) om tobaksskatt, 1 § 
första stycket 9 förordningen 
(1999:1614) om alkoholskatt och 5 § 
första stycket 9 förordningen 
(1994:1784) om skatt på energi 
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SKVFS 2004 
31 Skatteverkets föreskrifter om vilka 

uppgifter i folkbokföringsdatabasen 
som får omfattas av enskilds direktåt-
komst 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:182) om behandling av per-
sonuppgifter i Skatteverkets folk-
bokföringsverksamhet och 17 § 
andra stycket förordningen 
(2001:589) 
 

36 Skatteverkets föreskrifter om beräk-
ning av arbetstagares kostnader i viss 
verksamhet att tillämpas vid beräkning 
av arbetsgivaravgifter och skatteav-
drag fr.o.m. beskattningsåret 2005 
 

4 kap. 3 § socialavgiftslagen 
(2000:980) och 21 § skattebetal-
ningsförordningen (1997:750) 
 

SKVFS 2005:29   ändr. 1 § 4 kap. 3 § socialavgiftslagen 
(2000:980) och 21 § 2 skattebetal-
ningsförordningen (1997:750) 
 

38 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ring av förmån av fri och delvis fri bil 
med tillverkningsår 2005 att tillämpas 
vid beräkning av preliminär skatt och 
arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. be-
skattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 
års taxering  
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1299) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2004:39   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 SKVFS 2005:13   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 SKVFS 2005:16   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
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SKVFS 2005  
14 Skatteverkets föreskrifter om för-

enklad faktura enligt mervärdesskatte-
lagen (1994:200) 
 

23 § mervärdesskatteförordningen 
(1994:223) 
 

SKVFS 2007:13   nya 6–7 §§ och mel-
lanrubrik 
 
SKVFS 2018:11   upph. 2–4 §§; utgår 
mellanrubrik; ändr. 1 §; omtryck  
 

23 § mervärdesskatteförordningen 
(1994:223) 
 
23 § mervärdesskatteförordningen 
(1994:223) 
 

15 Skatteverkets föreskrifter om skatte-
befriade förbrukares lager-bokföring 
och lagerinventering enligt lagen 
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 
 

1 § första stycket 9 förordningen 
(1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 
11 förordningen (1994:1784) om 
skatt på energi 
 

28 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2006 vid värdering av bilförmån att 
tillämpas vid beräkning av preliminär 
skatt och arbetsgivaravgifter m.m. 
fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt 
fr.o.m. 2007 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1299) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2006:16   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 SKVFS 2006:25   ändr. 1 och 2 §§; 
omtryck 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2006  
2 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-

ten Skattedeklaration 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet, 16 § andra stycket och 
24 § förordningen (2001:588) om 
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behandling av uppgifter i Skattever-
kets beskatt-ningsverksamhet samt 
10 kap. 26 § första stycket skattebe-
talningslagen (1997:483), 26 a § 
första stycket och 66 § skattebetal-
ningsförordningen (1997:750) 
 

SKVFS 2006:11   ändr. 8 § 
 

66 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2009:19   ändr. 3 och 6 §§ 
 

26 a och 66 §§ skattebetalningsför-
ordningen (1997:750) samt 16 och 
24 §§ förordningen (2001:588) om 
behandling av uppgifter i Skattever-
kets beskattningsverksamhet 
 

3 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-
ten Skattejämkning 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet samt 16 § andra stycket 
och 24 § förordningen (2001:588) 
om behandling av uppgifter i Skat-
teverkets beskattningsverksamhet 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-
ten Företagsregistrering 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet, 16 § andra stycket och 
24 § förordningen (2001:588) om 
behandling av uppgifter i Skattever-
kets beskatt-ningsverksamhet samt 
10 kap. 26 § första stycket skattebe-
talningslagen (1997:483), 4 § andra 
stycket, 9 § andra stycket, 26 a § 
första stycket och 66 § skattebetal-
ningslagen (1997:750) 
 

SKVFS 2009:17   ändr. förf.rubrik, 1 
och 3–6 §§ 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet, 16 § andra stycket och 
24 § förordningen (2001:588) om 
behandling av uppgifter i Skattever-
kets beskattningsverksamhet samt 
10 kap. 26 § första stycket skattebe-
talningslagen (1997:483), 4 § andra 
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stycket, 9 § andra stycket, 26 a § 
första stycket och 66 § skattebetal-
ningsförordningen (1997:750)  
 

5 Skatteverkets föreskrifter om  
e-tjänsten Skattekonto 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet samt 16 § andra stycket 
och 24 § förordningen (2001:588) 
om behandling av uppgifter i Skat-
teverkets beskattningsverksamhet 
 

SKVFS 2006:9   ändr. 2 § 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet och 16 § förordningen 
(2001:588) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet  
 

13 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen vid allmän fastighets-taxering 
av hyreshus-, industri- och elprodukt-
ionsenheter 2007 m.m. 
 

7 kap. 7 § och 19 kap. 3 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) och 6 
kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1193) 
 

14 Skatteverkets föreskrifter om värde-
områdenas geografiska omfattning att 
tillämpas från och med 2007 års fastig-
hetstaxering  
 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

18 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-
ten Skattebesked 
 

2 kap. 9 § andra stycket lagen 
(2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet och 16 § andra stycket 
och 24 § förordningen (2001:588) 
om behandling av uppgifter i       
Skatteverkets beskattningsverksam-
het 
 

19 Skatteverkets föreskrifter om inläm-
nande av standardiserade räkenskaps-
utdrag i elektronisk form 
 

12 kap. 4 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 

SKVFS 2009:10   upph. 3 §; nuv. 4 och 
5 §§ betecknas 3 och 4 §§; ändr. 1–4 §§  
 

12 kap. 4 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 
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21 Skatteverkets föreskrifter om kontroll-

uppgifter i inkomstslaget kapital 
 

7 kap. 3 § och 11 kap. 1 § förord-
ningen (2001:1244) om självdekla-
rationer och kontrolluppgifter 
 

 SKVFS 2007:29   ändr. 1 § 
 

7 kap. 3 § och 11 kap. 1 § förord-
ningen (2001:1244) om självdekla-
rationer och kontrolluppgifter 
 

30 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2007 vid värdering av bilförmån att 
tillämpas vid beräkning av preliminär 
skatt och arbetsgivaravgifter m.m. 
fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt 
fr.o.m. 2008 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2007:8   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750)  
 

 SKVFS 2007:18   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2007  
10 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-

ten Fastighetsdeklaration vid för-
enklad fastighetstaxering av lantbruks-
enheter 2008 och särskild fastighets-
taxering av småhusenheter 2008 
 

16 § andra stycket och 24 § förord-
ningen (2001:588) samt 6 kap. 3 § 
och 11 kap. 1 § fastighetstaxerings-
förordningen (1993:1199) 
 

11 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-
ten A-skattsedel 
 

16 § andra stycket och 24 § förord-
ningen (2001:588) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet 
 

19 Skatteverkets föreskrifter om vid vilka 
tillfällen särskilt tjänstekort får använ-
das av Skatteverkets fältpersonal 
 

4 § andra stycket förordningen 
(1958:272) om tjänstekort 
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23 Skatteverkets föreskrifter om nybils-

priser för bilar med tillverkningsår 
2008 vid värdering av bilförmån att 
tillämpas vid beräkning av preliminär 
skatt och arbetsgivaravgifter m.m. 
fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt 
fr.o.m. 2009 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 SKVFS 2008:5   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2008:18   ändr. 1 och 2 §§  
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalnings-förordningen 
(1997:750) 
 

28 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag från skyldigheten att lämna kon-
trolluppgifter i inkomstslaget kapital 
 

18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrollupp-
gifter samt 12 kap. 4 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 
 

SKVFS 2008:23   ändr. 1 och 2 §§  
 

18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrollupp-
gifter samt 12 kap. 4 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 
 

SKVFS 2008  
21 Skatteverket föreskrifter om nybilspri-

ser för bilar med tillverkningsår 2009 
vid värdering av bilförmån att tilläm-
pas vid beräkning av preliminär skatt 
och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 
beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 
2010 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) och 21 § 
skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
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SKVFS 2009:15   ändr. 1 och 2 §§ 
 
 
 
 
 
 
SKVFS 2009:25   ändr. 1 och 2 §§  
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 
förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2009  
2 Skatteverkets föreskrifter om kontrol-

lenhet till kassaregister 
 

1 § förordningen (2007:597) om 
kassaregister m.m. 
 

SKVFS 2009:12   ändr. 3 kap. 6 §, 
5 kap. 1 §, 9 kap. 4 §, 10 kap. 5 §, 
11 kap. 1 § och 12 kap. 3 §; nya 13 kap. 
11 §, 14 kap. 7–39 §§, samt mellanru-
briker och underrubriker; omtryck 
 

1 § förordningen (2007:597) om 
kassaregister m.m. 
 

SKVFS 2012:5   upph. 14 kap. 3 §; 
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 7 och 
11 §§, 11 kap. 1 §, 14 kap. 1 och 6 §§; 
ny 3 kap. 7 § och mellanrubrik 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

 SKVFS 2016:1   upph. 14 kap. 2 §; nuv. 
14 kap. 4 § betecknas 14 kap. 5 §, nuv. 
14 kap. 5 § betecknas 14 kap. 6 §, nuv. 
14 kap. 6 § betecknas 14 kap. 4 §: ändr. 
1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 7–10 §§, 3 kap. 
6 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 
7 kap. 3 §, 8 kap. 2, 4 och 10 §§, 9 kap. 
4 §, 10 kap. 7 §, 12 kap. 12, 13 och 21 
§§ och 14 kap. 1, 4, 5, 12–14, 17, 21, 
24 och 38 §§ samt mellanrubriker; ny 
mellanrubrik; omtryck 

9 kap. 2 och 3 §§ skatteförfarande-
förordningen (2011:1261) 
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7 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-

ten Fastighetsdeklaration 
 

16 § andra stycket och 24 § förord-
ningen (2001:588) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet, 6 kap. 1 § första 
stycket och 3 § samt 11 kap. 1 § fas-
tighetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

8 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-
ten Inkomstdeklaration 1 
 

16 § andra stycket och 24 § förord-
ningen (2001:588) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet samt 3 kap. 3 § 
och 12 kap. 4 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 
 

9 Skatteverkets föreskrifter om e-tjäns-
ten Inkomstdeklaration 2 
 

16 § andra stycket och 24 § förord-
ningen (2001:588) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet samt 3 kap. 3 § 
och 12 kap. 4 § förordningen 
(2001:1244) om självdeklarationer 
och kontrolluppgifter 
 

14 Skatteverkets föreskrifter om identi-
tetskort 
 

20 § förordningen (2009:284) om 
identitetskort för folkbokförda i 
Sverige 
 

 SKVFS 2019:5   ändr. 1, 4–6 och 8 §§; 
omtryck 

 

17 § förordningen (2015:904) om 
identitetskort för folkbokförda i 
Sverige 

16 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av hyreshusenheter och ägarlä-
genhetsenheter vid 2010 års och se-
nare års fastighetstaxeringar 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 

26 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattnings-året 2010 och vid 
2011 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 



 
      

 Förteckning 12(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
28 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 

skattetabeller för beräkning av skatte-
avdrag från sjukpenning m.m. för be-
skattningsåret 2010 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

29 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beräk-
ning av skatteavdrag för beskattnings-
året 2010 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

32 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beräkning av 
skatteavdrag för beskattningsåret 2010 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

33 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2010 vid värdering av bilförmån att 
tillämpas vid beräkning av preliminär 
skatt och arbetsgivar-avgifter m.m. 
fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt 
fr.o.m. 2011 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2010:6   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2010:11   ändr. 1 och 2 §§; om-
tryck 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2010  
3 Skatteverkets föreskrifter om inläm-

nande av periodisk sammanställning i 
elektronisk form 
 

65 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av lantbruksenheter vid 2011 
års och senare års fastighetstaxeringar 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 



 
      

 Förteckning 13(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
8 Skatteverkets föreskrifter om all-

männa taxeringsregler vid allmän och 
särskild fastighetstaxering 2011 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

9 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2012 års förenklade 
fastighetstaxering av småhusenheter 
 

3 kap. 3 §, 6 kap. 1 § fastighetstaxe-
ringsförordningen (1993:1199) och 
19 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) 

12 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattnings-året 2011 och vid 
2012 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

13 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2011 
 

66 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

14 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för beräkning av skatte-
avdrag från sjukpenning m.m. för be-
skattningsåret 2011 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

15 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beräk-
ning av skatteavdrag för beskattnings-
året 2011 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om skatte-
avdrag från sjöinkomst som utgör en-
gångsbelopp för beskattningsåret 2011 
 

20 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

17 Skatteverkets föreskrifter om skatteav-
drag från engångsbelopp för beskatt-
ningsåret 2011 
 

20 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

18 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beräkning av 
skatteavdrag för beskattningsåret 2011 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

24 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser med tillverkningsår 2011 vid 
värdering av bilförmån att tillämpas 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 



 
      

 Förteckning 14(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

vid beräkning av preliminär skatt och 
arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. be-
skattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 
års taxering 
 

meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 

SKVFS 2011:3   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

 SKVFS 2011:9   ändr. 1 och 2 §§; om-
tryck 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

25 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2011 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 
 

1 § förordningen (2007:597) om 
kassaregister m.m. 

SKVFS 2011  
2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 

vilka de anställda ska få sjöinkomstav-
drag och skattereduktion samt om vil-
ket fartområde fartyget går i (klassifi-
cering) att tillämpas vid beräkning av 
sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxe-
ring och av skattereduktion vid debite-
ring av slutlig skatt enligt 2012 års tax-
ering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

SKVFS 2011:19   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av småhusenheter vid 2012 och 
senare års fastighetstaxeringar 
 

6 kap. 1 § första stycket fastighets-
taxeringsförordningen (1993:1199) 
 

5 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2013 års allmänna 

19 kap. 1 § stycket fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152), 3 kap. 3 § 



 
      

 Förteckning 15(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlä-
genhets-, industri, täkt- och elprodukt-
ionsenheter 
 

andra meningen och 6 kap. 1 § fas-
tighetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

6 Skatteverkets föreskrifter om utläm-
nande av uppgifter ur SPAR 
 

17 § förordningen (1998:1234) om 
det statliga personadressregistret 
om utlämnande av uppgifter ur 
SPAR 
 

SKVFS 2012:6   ändr. 10 § 
 

17 § förordningen (1998:1234) om 
det statliga personadressregistret 
om utlämnande av uppgifter ur 
SPAR 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid förenklad 
och särskild fastighetstaxering 2012 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

12 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattningsåret 2012 och vid 
2013 års taxering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

13 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattnings-året 2012 
 

66 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750), 1 § 1 socialavgiftsför-
ordningen (2011:1263) 
 

14 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för beräkning av skatte-
avdrag från sjukpenning m.m. för be-
skattningsåret 2012 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

15 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beräk-
ning av skatteavdrag för beskattnings-
året 2012 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om skatteav-
drag från sjöinkomst som utgör en-
gångsbelopp för beskattningsåret 2012 
 

20 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 



 
      

 Förteckning 16(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
17 Skatteverkets föreskrifter om skatteav-

drag från engångsbelopp för beskatt-
ningsåret 2012 
 

20 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

18 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beräkning av 
skatteavdrag för beskattningsåret 2012 
 

19 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

20 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2012 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 
 

1 § förordningen (2007:597) om 
kassaregister m.m. 
 

22 Skatteverkets föreskrifter om beräk-
ning av betalningsmottagares utgifter i 
arbetet att tillämpas vid beräkning av 
arbetsgivaravgifter och skatteavdrag 
fr.o.m. beskattningsåret 2012 

4 kap. 3 § socialavgiftslagen 
(2000:980) och 21 § 2 skattebetal-
ningsförordningen (1997:750) 
 
 
 

 SKVFS 2015:10   ändr. rubr. och 7 § 
 

4 kap. 3 § socialavgiftslagen 
(2000:980) och 1 § 3 socialavgifts-
förordningen (2011:1263) 
 

23 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2012 vid värdering av bilförmån att 
tillämpas vid beräkning av preliminär 
skatt och arbetsgivaravgifter m.m. 
fr.o.m. beskattningsåret 2012 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) och 
21 § skattebetalningsförordningen 
(1997:750) 
 

SKVFS 2012:1   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in- 
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

 SKVFS 2012:7   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 



 
      

 Förteckning 17(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

SKVFS 2012:10   ändr. 1 och 2 §§;  
omtryck 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2012  
3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 

vilka de anställda ska få sjöinkomstav-
drag och skattereduktion samt om vil-
ket fartområde fartyget går i (klassifi-
cering) att tillämpas vid beräkning av 
sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxe-
ring och av skattereduktion vid debite-
ring av slutlig skatt enligt 2013 års tax-
ering 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

SKVFS 2013:1   ändr. 1 § 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2014 års förenklade 
fastighetstaxering av lantbruksenheter 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 

8 Skatteverkets föreskrifter om allmän 
och särskild fastighetstaxering 2013 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 

9 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av hyreshus-, ägarlägenhets-, 
industri- och elproduktionsenheter vid 
2013 års allmänna fastighetstaxering 
 

7 kap. 7 § och 19 kap. 3 § fjärde 
stycket fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) samt 6 kap. 1 § första 
stycket fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 

11 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattningsåret 2013 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

12 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 

22 kap. 4 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 



 
      

 Förteckning 18(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2013 
 

13 Skatteverkets föreskrifter om hante-
ring av förenklade ledsagardokument 
enligt lagen om tobaksskatt, lagen om 
alkoholskatt och lagen om skatt på 
energi 
 

2 § första stycket 6 förordningen 
(2010:177) om tobaksskatt, 2 § 
första stycket 5 förordningen 
(2010:173) om alkoholskatt och 2 § 
första stycket 6 förordningen 
(2010:178) om skatt på energi 
 

15 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

17 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2013 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2013 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2013 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångs-belopp för 
beskattningsåret 2013 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

21 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2013 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

22 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2013 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 



 
      

 Förteckning 19(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
23 Skatteverkets föreskrifter om nybils-

priser för bilar med tillverk-ningsår 
2013 vid värdering av bilförmån 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2013:3   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2013:11   ändr. 1 och 2 §§;   
omtryck 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

25 Skatteverkets föreskrifter om bas-
ränta enligt skatteförfarandelagen 
 

14 kap. 10 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

SKVFS 2013  
2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 

vilka de anställda ska få sjö-inkomst-
avdrag och skattereduktion samt om 
vilket fartområde fartyget går i (klassi-
ficering) att tillämpas vid beskattning-
såret 2013 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

 SKVFS 2014:1   ändr. 1 § 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet 
vid betalningssäkring 
 

11 kap. 3 § och 16 kap. 2 § skatte-
förfarandeförordningen 
(2011:1261) 
 



 
      

 Förteckning 20(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
5 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet 

för betalning av skatter och avgifter 
 

14 kap. 4 § andra stycket skatteför-
farandeförordningen (2011:1261) 
 

6 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet 
för slutlig skatt för skalbolag 
 

13 kap. 9 § andra stycket skatteför-
farandeförordningen (2011:1261) 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om arbetsgi-
vares skyldighet att underrätta Skatte-
verket när utlänning anställs 
 

7 kap. 1 b § utlänningsförordningen 
(2006:97) 
 

8 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid förenklad 
och särskild fastighetstaxering 2014 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 

9 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av lantbruksenheter vid 2014 
års och senare års fastighetstaxeringar 
 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

10 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2015 års allmänna 
fastighetstaxering av småhusenheter 
 

3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § fastighets-
taxeringsförordningen (1993:1199) 
samt 19 kap. 1 § fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152) 

 
12 

 
Skatteverkets föreskrifter om godkän-
nande av skatteupplag enligt lagen 
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen 
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 
 

 
2 § första stycket 2 förordningen 
(2010:177) om tobaksskatt, 2 § 
första stycket 1 förordningen 
(2010:173) om alkoholskatt och 2 § 
första stycket 2 förordningen 
(2010:178) om skatt på energi 

13 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2014 
 

22 kap. 4 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

14 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattningsåret 2014 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
      

 Förteckning 21(84) 

 Datum Dnr  
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15 Skatteverkets föreskrifter om nybils-

priser för bilar med tillverk-ningsår 
2014 vid värdering av bilförmån 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

 SKVFS 2014:11   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

 SKVFS 2014:13   ändr. 1 och 2 §§; om-
tryck 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2  
socialavgiftsförordningen 
(2011:1263) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2014 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

17 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

19 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under åren 2014 och 2015 från 
skyldigheter som gäller kassaregister 
och som avser vissa lotterier enligt lot-
terilagen 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

21 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 



 
      

 Förteckning 22(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
22 Skatteverkets föreskrifter om kontroll-

uppgifter i inkomstslaget kapital 
 

5 kap. 7 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

23 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag från skyldigheten att lämna  kon-
trolluppgifter i inkomstslaget kapital 
 

5 kap. 17 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

24 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2014 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
beskattningsåret 2014 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2014 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

27 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2014 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

28 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2014 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

SKVFS 2014  
3 Skatteverkets föreskrifter om värde-

ringen av småhusenheter vid allmän 
fastighetstaxering 2015 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid allmän och 
särskild fastighetstaxering 2015 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 
 

5 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 
vilka de anställda ska få sjöinkomstav-
drag och skattereduktion samt om vil-
ket fartområde fartyget går i (klassifi-
cering) att tillämpas vid beskattningså-
ret 2014 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 



 
      

 Förteckning 23(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
 SKVFS 2015:1   ändr. 1 och 2 §§ 

 
förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

6 Skatteverkets föreskrifter om tillsynen 
över att skattepliktiga alkohol- och to-
baksvaror förstörs 

2 § första stycket 3 förordningen 
(2010:173) om alkoholskatt och 2 § 
första stycket 4 förordningen 
(2010:177) om tobaksskatt 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet 
enligt lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt, lagen (1994:1564) om alko-
holskatt och lagen (1994:1776) om 
skatt på energi 

2 § första stycket 3 förordningen 
(2010:177) om tobaksskatt, 2 § 
första stycket 2 förordningen 
(2010:173) om alkoholskatt och 2 § 
första stycket 3 förordningen 
(2010:178) om skatt på energi 
 

9 Skatteverkets föreskrifter om krav på 
kassaregister 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

 SKVFS 2014:15   ändr. 2 kap. 23 § 9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

 SKVFS 2020:10   upph. 2 kap. 21 § 
och ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 13 och 
23 §§, 4 kap. 9 § och 5 kap. 6 och 7 §§ 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

10 Skatteverkets föreskrifter om använd-
ning av kassaregister 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

 SKVFS 2017:27   ändr. 5 kap. 2 §; ny 
7 kap. 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

 SKVFS 2020:11   upph. 3 kap. 7 § och 
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 11 §, 3 kap. 1 
och 13 §§ och 6 kap. 1 § 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

12 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2016 års förenklade 
fastighetstaxering av hyreshusenheter 
och ägarlägenheter 

3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § fastighets-
taxeringsförordningen (1993:1199) 
samt 19 kap. 1 § fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 



 
      

 Förteckning 24(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattningsåret 2015 
 

17 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2015 
 

22 kap. 4 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

18 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2015 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

19 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2015 vid värdering av bilförmån 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

 SKVFS 2015:3   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

 SKVFS 2015:11   ändr. 1 och 2 §§; om-
tryck 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

20 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

21 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 



 
      

 Förteckning 25(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

 

22 
 
 
 

Skatteverkets föreskrifter om begäran 
om utbetalning för hushållsarbete 
 
 

4 § förordningen (2009:201) om för-
farandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete 

SKVFS 2016:6   ändr. 5 och 6 §§  
 

4 § förordningen (2009:201) om för-
farandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete 
 

SKVFS 2016:23   ändr. 3 och 5 §§ 
 

4 § förordningen (2009:201) om för-
farandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete 
 

 
SKVFS 2019:13   upph. 3 §, ändr. 1 
och 4 §§ 
 

 
4 § förordningen (2009:201) om för-
farandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete 
 

 SKVFS 2020:19   ändr. 5 och 6 §§; 
omtryck 

4 § förordningen (2009:201) om för-
farandet vid skattereduktion för 
hushållarbete 
 

23 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2015 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

24 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
beskattningsåret 2015 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2015 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2015 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

27 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2015 
 
 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 



 
      

 Förteckning 26(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
SKVFS 2015  

2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 
vilka de anställda ska få sjö-inkomst-
avdrag och skattereduktion samt om 
vilket fartområde fartyget går i (klassi-
ficering) att tillämpas vid beskattning-
såret 2015 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

SKVFS 2016:2   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av hyreshusenheter och ägarlä-
genhetsenheter vid 2016 års förenk-
lade fastighetstaxering 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

5 
 

Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid förenklad 
och särskild fastighetstaxering 2016 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

6 
 

Skatteverkets föreskrifter om perso-
nalliggare 
 

9 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

SKVFS 2018:6   ändr. 2 och 7 §§ samt 
mellanrubriker 
 

9 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om identifi-
kationsnummer för en byggarbetsplats 
 

2 kap. 2 a § andra stycket skatteför-
farandeförordningen (2011:1261) 

8 
 

Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2017 års allmänna 
fastighetstaxering av lantbruksenheter 

3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § fastighets-
taxeringsförordningen (1993:1199) 
samt 19 kap. 1 § fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152) 
 

SKVFS 2016:3   upph. 35 och 36 §§ 
 

3 kap. 3 § och 6 kap. 1 § fastighets-
taxeringsförordningen (1993:1199) 
samt 19 kap. 1 § fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152) 
 

12 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under åren 2016 och 2017 från 
skyldigheter som gäller kassaregister 
och som avser vissa lotterier enligt lot-
terilagen 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 



 
      

 Förteckning 27(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

 

13 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattningsåret 2016 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

14 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2016 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

15 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2016 vid värdering av bilförmån 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2016:5   ändr. 1 och 2 §§  
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2016:10   ändr. 1 och 2 §§; 
omtryck 
 
 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2017:3   ändr. 2 §  
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 



 
      

 Förteckning 28(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
16 Skatteverkets föreskrifter om värdet 

av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2016 
 

22 kap. 4 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

17 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2016 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångs-belopp för 
beskattningsåret 2016 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2016 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2016 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2016 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

22 
 
 
 
 

Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 
 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

23 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

SKVFS 2016  

4 
 

Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 
vilka de anställda ska få sjö-inkomst-
avdrag och skattereduktion samt om 
vilket fartområde fartyget går i (klassi-
ficering) att tillämpas vid beskattning-
såret 2016 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 
 
 



 
      

 Förteckning 29(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

SKVFS 2017:2   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av lantbruksenheter vid 2017 
års och senare års fastighetstaxeringar 
 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

8 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid allmän och 
särskild fastighetstaxering 2017 
 

6 kap. 1 § fastighetstaxerings-för-
ordningen (1993:1199) 

9 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2018 års förenklade 
fastighetstaxering av småhusenheter  
 

19 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) samt 3 kap. 3 § och 
6 kap. 1 § fastighetstaxerings-för-
ordningen (1993:1199)  
 

11 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas vid beräkning av 
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
för beskattningsåret 2017 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

12 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2017 
 

22 kap. 4 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

13 
 
 

Skatteverkets föreskrifter om skyldig-
het att lämna kontrolluppgift 
 

5 kap. 17 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

SKVFS 2017:14   ändr. bilaga 
 

5 kap. 17 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

SKVFS 2018:16   ändr. bilaga 5 kap. 17 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

14 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2017 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 



 
      

 Förteckning 30(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
15 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 

skattetabeller för engångs-belopp för 
beskattningsåret 2017 
 

3 kap. 6 § skatteförfarande-örord-
ningen (2011:1261) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2017 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

17 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2017 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2017 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

19 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2017 för försäljning som 
registreras i terminalsystem 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

20 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

21 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

22 
 
 

Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2017 vid värdering av bilförmån 
 
 
 
 

förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till 
inkomstskattelagen (1999:1229),  
3 kap. 5 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2017:5   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till 
inkomstskattelagen (1999:1229),  
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 



 
      

 Förteckning 31(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

SKVFS 2017:10   ändr. 1 och 2 §§;  
omtryck 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2017 

1 
 

Skatteverkets föreskrifter om elektro-
nisk ansökan om återbetalning eller 
kompensation av energiskatt i vissa 
fall 

2 § förordningen (2010:178) om 
skatt på energi 
 
 
 

SKVFS 2018:1  ändr. 2 och 6 §§  
 

2 § förordningen (2010:178) om 
skatt på energi 
 

4 
 

Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 
vilka de anställda ska få sjö-inkomst-
avdrag och skattereduktion samt om 
vilket fartområde fartyget går i (klassi-
ficering) att tillämpas vid beskattning-
såret 2017 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 
 

SKVFS 2018:2   ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

6 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av småhusenheter vid 2018 års 
och senare års fastighetstaxeringar 
 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

7 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid förenklad 
och särskild fastighetstaxering 20181 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

9 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2019 års allmänna 
fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlä-
genhets-, industri- och elproduktions-
enheter samt täktmark 

19 kap. 1 § första stycket fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) samt 
3 kap. 3 § andra meningen och 
6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

                                                 
1 Se även rättelseblad till SKVFS 2017:7. 



 
      

 Förteckning 32(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

 

11 Skatteverkets föreskrifter om  
genomsnittspriset i Sverige för en nor-
mal lunch att tillämpas för beskatt-
ningsåret 2018 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

15 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpas vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattnings-året 2018 
 

22 kap. 4 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

16 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2018 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

17 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
beskattningsåret 2018 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2018 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2018 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2018 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

21 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

22 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 



 
      

 Förteckning 33(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
23 
 
 

Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2018 vid värdering av bilförmån 
 
 
 
 
 

förordningen (2000:866) med  
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till 
inkomstskattelagen (1999:1229),  
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

SKVFS 2018:5   ändr. 1 och 2 §§ förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till 
inkomstskattelagen (1999:1229),  
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

SKVFS 2018:13   ändr. 1 och 2 §§;  
omtryck 
 

förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till 
inkomstskattelagen (1999:1229),  
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 

26 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2018 för försäljning av 
biljetter som registreras i ett externt 
webbaserat försäljningssystem  
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

SKVFS 2018 

3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på 
vilka de anställda ska få sjöinkomstav-
drag och skattereduktion samt om vil-
ket fartområde fartyget går i (klassifi-
cering) att tillämpas vid beskattningså-
ret 2018 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 
 
 

 SKVFS 2019:1    ändr. 1 och 2 §§ 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

4 Skatteverkets föreskrifter om i vilken 
omfattning kontoutdrag ska skickas 
till den skattskyldige 

14 kap. 1 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 



 
      

 Förteckning 34(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

 

7 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid allmän och 
särskild fastighetstaxering 2019  
   

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

8 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av hyreshus-, ägarlägenhets-, 
industri- och elproduktionsenheter vid 
2019 års allmänna fastighetstaxering 
 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § första 
stycket fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

9 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2020 års förenklade 
fastighetstaxering av lantbruksenheter 

19 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 3 kap. 3 § och 
6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

10 Skatteverkets föreskrifter om upp-
giftslämnande avseende försäljning av 
cigaretter 
 

2 § andra stycket förordningen 
(2010:177) om tobaksskatt 

12 Skatteverkets föreskrifter om vilka 
uppgifter som får behandlas i Skatte-
verkets beskattningsdatabas 
 

2 § förordningen (2001:588) om be-
handling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet 

14 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i landet 
än semesterbostad att tillämpa vid be-
räkning av skatteavdrag och arbetsgi-
varavgifter för beskattningsåret 2019 
 

22 kap. 4 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263)  

15 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas för beskattningså-
ret 2019 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

17 Skatteverkets föreskrifter om skyldig-
het att i en skattedeklaration ange ut-
ländskt skatteregistreringsnummer el-
ler motsvarande och medborgarskap 
 

6 kap. 2 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

18 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 



 
      

 Förteckning 35(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
19 Skatteverkets föreskrifter om den ge-

nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

20 Skatteverkets föreskrifter om prelimi-
när public service-avgift för kalender-
året 2019  

11 § förordningen (2018:1897) om 
finansiering av radio och tv i allmän-
hetens tjänst 

22 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattnings-
året 2019 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

23 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångs-belopp för 
beskattningsåret 2019 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

24 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjukpenning m.m. 
för beskattningsåret 2019 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för sjömän för beskatt-
ningsåret 2019 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda 
skattetabeller för engångsbelopp för 
sjömän för beskattningsåret 2019 
 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

27 
 
 

Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2019 vid värdering av bilförmån 
 
 
 
 
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

SKVFS 2019:3   ändr. 1 och 2 §§    
 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 



 
      

 Förteckning 36(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

SKVFS 2019:10   ändr.1 och 2 §§;  
omtryck 

 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

28 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under år 2019 från skyldigheter 
som gäller kassaregister och som avser 
lotterier och skicklighetsspel på en of-
fentlig nöjestillställning 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

29 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag från skyldigheter som gäller kassa-
register 
 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

SKVFS 2019 
2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg 

på vilka de anställda ska få sjöin-
komstavdrag och skattereduktion 
samt om vilket fartområde fartyget 
går i (klassificering) att tillämpas vid 
beskattningsåret 2019 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

 SKVFS 2020:1    ändr. 1 och 2 §§ 

 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

4 Skatteverkets föreskrifter om uttag av 
vägavgift för fordon som saknar upp-
gift om EURO-klass i vägtrafik-re-
gistret 

4 § andra stycket förordningen 
(1997:1140) om vägavgift för vissa 
tunga fordon 

6 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid förenklad 
och särskild fastighets-taxering 2020 

6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199)  

7 Skatteverkets föreskrifter om värde-
ringen av lantbruksenheter vid 2020 
års förenklade fastighetstaxering 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 



 
      

 Förteckning 37(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
8 

 

Skatteverkets föreskrifter om förfa-
randet vid märkning och färgning av 
oljeprodukter 

2 § första stycket 1 förordningen 
(2010:178) om skatt på energi 

9 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2021 års allmänna 
fastighetstaxering av småhusenheter. 

19 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) samt 3 kap. 3 § och 
6 kap. 1 § fastighetstaxerings-för-
ordningen (1993:1199) 

11 Skatteverkets föreskrifter om genom-
snittspriset i Sverige för en normal 
lunch att tillämpas för beskattningså-
ret 2020 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 

12 Skatteverkets föreskrifter om värdet 
av förmån av annan bostad här i lan-
det än semesterbostad att tillämpa vid 
beräkning av skatteavdrag och arbets-
givaravgifter för beskattningsåret 
2020 

22 kap. 4 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 

14 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskattning-
såret 2020 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

15 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för engångsbe-
lopp för beskattningsåret 2020 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

16 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för sjukpenning 
m.m. för beskattningsåret 2020 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

17 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för sjömän för 
beskattningsåret 2020 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

18 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för engångsbe-
lopp för sjömän för beskattningsåret 
2020 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

19 Skatteverkets föreskrifter om perio-
disk sammanställning 

7 kap. 5 § och 22 kap. 4 § skatteför-
farandeförordningen (2011:1261) 
 

20 Skatteverkets föreskrifter om undan-
tag under åren 2020 och 2021 från 
skyldigheter som gäller kassaregister 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 



 
      

 Förteckning 38(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

och som avser lotterier och skicklig-
hetsspel på en offentlig nöjestillställ-
ning 

21 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2020 vid värdering av bilförmån 

förordningen (2000:886) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229), 
3 kap. 5 § skatteförfarandeför-ord-
ningen (2011:1261), och 1 § 2 soci-
alavgiftsförordningen (2011:1263) 
 

 SKVFS 2020:3   ändr. 1 och 2 §§ 

 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

 SKVFS 2020:7   ändr. 1 och 2 §§ 

 

förordningen (2000:866) med bem-
yndigande för Skatteverket att med-
dela vissa föreskrifter till inkomst-
skattelagen (1999:1229) 
 

22 Skatteverkets föreskrifter om prelimi-
när public service-avgift för kalender-
året 2020 

11 § förordningen (2018:1897) om 
finansiering av radio och tv i allmän-
hetens tjänst 

23 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen 
 

24 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen 
 

SKVFS 2020 

2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg 
på vilka de anställda ska få sjöin-
komstavdrag och skattereduktion 
samt om vilket fartområde fartyget 
går i (klassificering) att tillämpas vid 
beskattningsåret 2020 

förordningen (2000:866) med be-
myndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229)  

 



 
      

 Förteckning 39(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
4 Skatteverkets föreskrifter om värde-

ringen av småhusenheter vid 2021 års 
allmänna fastighetstaxering 

7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) och 6 kap. 1 § fastig-
hetstaxeringsförordningen 
(1993:1199) 
 

5 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa taxeringsregler vid allmän och 
särskild fastighetstaxering 2021 

6 kap.  1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199) 

6 Skatteverkets föreskrifter om förbere-
delsearbetet inför 2022 års förenklade 
fastighetstaxering av hyreshus- och 
ägarlägenhetsenheter 

19 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) samt 3 kap. 3 § och 6 
kap. 1 § fastighetstaxeringsförord-
ningen (1993:1199).  
 

8 Skatteverkets föreskrifter om om vär-
det av förmån av annan bostad här i 
landet än semesterbostad att tillämpa 
vid beräkning av skatteavdrag och ar-
betsgivaravgifter för beskattnings-
året 2021  

22 kap. 4 § skatteförfarande-förord-
ningen (2011:1261) och 1 § 1 social-
avgiftsförordningen (2011:1263)  

9 Skatteverkets föreskrifter om kon-
trollsystem till kassaregister 

9 kap. 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 
 

12 Skatteverkets föreskrifter om all-
männa skattetabeller för beskatt-
ningsåret 2021 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

13 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för engångsbe-
lopp för beskattningsåret 2021 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

14 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för sjukpenning 
m.m. för beskattningsåret 2021 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

15 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för sjömän för 
beskattningsåret 2021 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 

16 Skatteverkets föreskrifter om sär-
skilda skattetabeller för engångsbe-
lopp för sjömän för beskattningsåret 
2021 

3 kap. 6 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) 



 
      

 Förteckning 40(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
17 Skatteverkets föreskrifter om slutlig 

public service-avgift för kalenderåret 
2019 

11 § förordningen (2018:1897) om 
finansiering av radio och tv i allmän-
hetens tjänst 

18 Skatteverkets föreskrifter om prelimi-
när public service-avgift för kalender-
året 2021 

11 § förordningen (2018:1897) om 
finansiering av radio och tv i allmän-
hetens tjänst 

20 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i jordbruk 

1 § 1 förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

21 Skatteverkets föreskrifter om den ge-
nomsnittliga produktionsutgiften för 
djur i renskötsel 

1 § 1 förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229) 
 

22 Skatteverkets föreskrifter om begäran 
om utbetalning för installation av 
grön teknik 

3 § förordningen (2020:1080) om 
förfarandet vid skattereduktion för 
installation av grön teknik 

23 Skatteverkets föreskrifter om nybils-
priser för bilar med tillverkningsår 
2021 vid värdering av bilförmån 

1 § 2 förordningen (2000:866) med 
bemyndigande för Skatteverket att 
meddela vissa föreskrifter till in-
komstskattelagen (1999:1229),  
3 kap. 5 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261) och 1 § 2 social-
avgiftsförordningen (2011:1263) 
 



 
      

 Förteckning 41(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 

Allmänna råd 
i kronologisk ordning sorterade efter grundförfattning. De allmänna råden är publicerade i 
olika serier i Riksskatteverkets meddelande (RSV Dt, RSV S, RSV Sv, RSV Ex och RSV Sp), 
i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS), i Riksskatteverkets Allmänna råd (RSV) och 
fr.o.m. år 2004 i Skatteverkets Allmänna råd (SKV A). 
 
RSV Dt 1972 
7.2 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utskiftning (avyttring av aktier) i 

Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank 
8.6 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktie i Svenska Ak-

tiebolaget Bromsregulator till Wilh. Sonesson Aktiebolag (apportemission) 
 
RSV Dt 1973 
28 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Facit Aktie-

bolag till Aktiebolaget Electrolux (apportemission) 
 
RSV Dt 1974 
4 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktie i Almqvist & 

Wiksell Aktiebolag till Esselte Aktiebolag (apportemission) 
20 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktie i Sponsor Ak-

tiebolag till Beijerinvest Aktiebolag (apportemission) 
23 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i ICA Hakon 

Aktiebolag, ICA Eol Aktiebolag och ICA Essve Aktiebolag till ICA Aktiebolag (ap-
portemission) 

 
RSV Dt 1975 
8 Anvisningar om direktnedsättning av kupongskatt med intyg om hemvist 
10 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Rederiaktie-

bolaget Svenska Lloyd till Ångfartygsaktiebolaget Tirfing 
11 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget 

Svenska Amerika Linien till Ångfartygsaktiebolaget Tirfing (apportemission) 
36 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i PRIBO 

(Prippbolagen) Aktiebolag till Beijerinvest Aktiebolag (apportemission) 
37 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Mölnlycke 

Aktiebolag till Svenska Cellulosa Aktiebolag SCA (apportemission) 
42 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Morgårds-

hammar Aktiebolag till Beijerinvest Aktiebolag 
43 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier Coronaverken 

Aktiebolag till AGA Aktiebolag (apportemission) 
48 Anvisningar om beräkning vid realisationsvinstbeskattning av anskaffningsvärdet på 

preferensaktier i KemaNord Aktiebolag 
 
RSV Dt 1976 
8 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Bergvik och 

Ala Aktiebolag till Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 
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9 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Ry Aktiebo-

lag till Aktiebolaget Papyrus (apportemission) 
52 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget 

Tibnorinvest till Förvaltningsaktiebolaget Ratos (apportemission) 
54 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget 

Nordiska Kompaniet (NK) till Åhlen & Holm Aktiebolag 
58 Anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Kopparfors 

Aktiebolag till Aktiebolaget Papyrus (apportemission) 
 
RSFS 1977 
7 Riksskatteverkets anvisningar angående beskattningsfrågor i samband med överlåtelse 

av aktier i Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet till Ångfartygsaktiebolaget 
Tirfing; numera Broströms Rederi Aktiebolag (apportemission); (RSV Dt 1977:3) 

62 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i Nitro Nobel Aktiebolag till Kema-Nord Aktiebolag (apportemission); (RSV Dt 
1977:24) 

 
RSFS 1978 
15 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-

tier i Forssbergsföretagen Aktiebolag till Bergman & Beving Aktiebolag; (apport-
emission); (RSV Dt 1978:9) 

62 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i Husqvarna Aktiebolag till Aktiebolaget Electrolux (apportemission); (RSV Dt 
1978:34) 

 
RSFS 1980 
66 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-

tier i Gränges Aktiebolag till Aktiebolaget Electrolux (apportemission); (RSV Dt 
1980:28) 

 
RSFS 1981 
9 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-

tier i Persöner Aktiebolag till Wilh. Sonessons Aktiebolag (apportemission); (RSV Dt 
1981:4) 

13 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i W Weibull AB till AB Cardo (apportemission); (RSV Dt 1981:6) 

19 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i AB Tretorns Intressenter mot aktier i Trelleborg AB; (RSV Dt 1981:9) 

46 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i Nife Jungner AB till Wilh. Sonesson AB (apportemission); (RSV Dt 1981:20) 

47 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ett 
förlagsbevis på nominellt 60 kr i AB Volvo till Investment AB Argentus; (RSV Dt 
1981:21) 

48 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i Beijerinvest AB till AB Volvo (apportemission); (RSV Dt 1981:22) 
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RSFS 1982 
1 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-

tier i AB Skandinaviska Elverk mot aktier i Gullspångs Kraft AB och AB Electrolux; 
(RSV Dt 1982:1) 

2 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av ak-
tier i Fastighets AB Pilen till Fastighets AB Stockholms Badhus (apportemission); 
(RSV Dt 1982:2) 

10 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (John Mattson 
Byggnads AB); (RSV Dt 1982:3) 

 RSFS 1982:20 upph. 4–5 st., nya 4–6 st. 
11 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Fastighets AB 

Regnbågen); (RSV Dt 1982:7) 
12 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (AB Sture Ljung-

dahl); (RSV Dt 1982:8) 
 
RSFS 1983 
85 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 

Bulten-Kanthal AB mot aktier i Hallstahammars AB; (RSV Dt 1983:30) 
86 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier 

och konvertibla skuldebrev i Upsala-Ekeby AB mot aktier m m i Investment AB Pro-
ventus; (RSV Dt 1983:31) 

87 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
STC Venture AB mot aktier i Investment AB Proventus och förlagsbevis utgivna av 
samma bolag; (RSV Dt 1983:32) 

88 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Kraft AB Nykvarn-Tidan mot aktier i Gullspångs Kraft AB; (RSV Dt 1983:33) 

89 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Argonaut AB); 
(RSV Dt 1983:34) 

90 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Balken Invest AB); 
(RSV Dt 1983:35) 

91 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Investment AB 
Beijer); (RSV Dt 1983:36) 

92 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Dataindustrier 
DIAB AB); (RSV Dt 1983:37) 

93 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (HAKI-produkter 
AB); (RSV Dt 1983:38) 

94 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Hemglass AB); 
(RSV Dt 1983:39) 

95 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (LKB-Produkter 
AB); (RSV Dt 1983:40) 

96 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (AB Nordiska 
Kompaniet); (RSV Dt 1983:41) 

97 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Förvaltnings AB 
Sekretären); (RSV Dt 1983:42) 

98 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Svedbergs i Dals-
torp AB); (RSV Dt 1983:43) 
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RSFS 1984 
48 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 

NPL-gruppen AB mot aktier i Investment AB Skrinet; (RSV Dt 1984:16) 
55 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier 

och konvertibla förlagsbevis i Fastighets AB Stockholms Badhus mot aktier och för-
lagsbevis i FABEGE AB; (RSV Dt 1984:20) 

85 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Hilleshög AB); 
(RSV Dt 1984:26) 

86 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (AB Orrefors Glas-
bruk); (RSV Dt 1984:27) 

87 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Besam AB); (RSV 
Dt 1984:28) 

88 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Kontorsutveckling 
Joniwall AB); (RSV Dt 1984:29) 

89 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (AB C F Berg & 
Co); (RSV Dt 1984:30) 

90 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter avseende aktier i 
Swanboard Masonite AB respektive aktier m.m. i Rundviksverken AB; (RSV Dt 
1984:31) 

91 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa inköpsrätter (Victor Hasselblad 
AB); (RSV Dt 1984:32) 

92 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med 1. AB Volvos er-
bjudande till aktieägarna i Volvo och de anställda i Catenakoncernen m.fl. att köpa ak-
tier i AB Catena och 2. AB Volvos gratifikation till de anställda i Catenakoncernen av 
fem aktier i AB Catena; (RSV Dt 1984:33) 

 
RSV Dt 1985 
3 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 

Main Invest AB mot aktier m.m. i Cabanco AB 
4 Riksskatteverkets anvisningar om beskattning av vissa rätter att deltaga i emission (At-

las Copco AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB) m.m. 
5 Riksskatteverkets anvisningar i samband med erbjudande till de anställda i Broströms 

Rederi AB att köpa aktier i bolaget 
6 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier och 

optionsrätter i Holomed AB 
7 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier och 

optionsrätter i Percal Gruppen AB 
8 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 

Kema Nobel AB mot skuldebrev m.m. utgivna av AB Bofors 
9 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier 

och konvertibla skuldebrev i Schatullet AB mot aktier m.m. i AB Hevea 
23 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

KEBO AB 
24 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

HexaTrade AB 
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25 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

Skandia International AB 
26 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

AB Leo 
27 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

Fastighets AB Bohus 
28 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

Esselte Business Systems Inc 
29 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 

Billerud AB mot kontanter och konvertibla skuldebrev i Stora Kopparbergs Bergslags 
AB 

30 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Borås Invest AB mot aktier m.m. .i Munksjö AB 

31 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Enator AB mot aktier m.m. i Prospector AB 

32 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
AB IRO mot aktier m.m. i Investment AB Argentus 

33 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Yngve Kullenberg Byggnads AB mot konvertibelt förlagsbevis emitterat av STC Ven-
ture AB 

34 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Nymölla AB mot aktier m.m. i AB Papyrus 

35 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Parlamentet AB mot aktier m.m. i STIAB Elektronik AB 

36 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Investment AB Skrinet mot förlagsbevis utfärdade av Investment AB Proventus 

37 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Stockholms Ångslups AB, SÅA mot aktier m.m. i Reinhold Fastighets- och Byggnads 
AB 

38 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Topflight AB mot aktier i Th Stålfors AB 

39 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Uddeholms AB mot aktier m.m. i AGA AB 

40 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med utbyte av aktier i 
Citadellet AB mot aktier m.m. i Fastighetsaktiebolaget Stockholms Badhus 

 
RSV Dt 1986 
3 Riksskatteverkets anvisningar om beskattningsfrågor i samband med köp av aktier i 

Förvaltnings AB Sekretären 
10 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Ahl-

sell AB att förvärva aktier i Klövern Förvaltnings AB 
11 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i In-

dustri AB Euroc att förvärva aktier i EDEBE Promotion AB 
12 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i AB 

Tresor att förvärva aktier i AGA AB 
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13 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Anesco AB 

mot aktier i AB Sporrong 
14 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Balken AB mot 

förlagsbevis utgivna av Pronator AB m.m. 
15 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Investment AB 

Beijer mot konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Investment AB Argentus 
16 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i AB Cardo mot 

aktier i Investment AB Cardo m.m. 
17 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Proventus AB 

m.m. mot aktier i Herakles Industri AB 
18 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Smålandsinvest 

AB mot konvertibla förlagsbevis utgivna av Finnveden Invest AB 
19 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Säfveån AB 

mot konvertibla förlagsbevis utgivna av AB Catena m.m. 
20 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Uplandsbanken 

mot aktier i Nordbanken 
29 Riksskatteverkets anvisningar m.m. om beskattningsfrågor i samband med erbjudande 

till aktieägarna i Almedahl-Dalsjöfors AB dels att erhålla köpoptioner i Thorsman & 
Co AB och dels att förvärva aktier i Almedahl Industrier AB 

30 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Adamsons 
Transport AB mot aktier i Bilspedition AB 

31 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Ahlsell AB mot 
konvertibla förlagsbevis utgivna av Boliden AB m.m. 

32 Riksskatteverkets anvisningar m.m. om beskattningsfrågor i samband med utbyte av 
aktier i Investment AB D Carnegie & Co m.m. mot kontant belopp och aktier eller 
konvertibla förlagslån utgivna av SabaFöretagen AB 

33 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Höganäs AB 
mot aktier i Kanthal AB m.m. 

34 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Invest AB 
Höglandet mot aktier m.m. i AB Nils Dacke 

35 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Rederiaktiebo-
laget RM MarinInvest mot aktier i Nordström & Thulin AB 

36 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Monitor Ship-
ping AB mot aktier i Argonaut AB 

 
RSV Dt 1987 
4 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier m.m. utgivna av 

Industri AB Kuben mot aktier i AB Aritmos m.m. 
5 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i AB Leo mot 

aktier i Pharmacia AB 
7 Riksskatteverkets anvisningar m.m. i samband med erbjudande till de anställda i BPA 

Byggproduktion AB att köpa aktier i bolaget 
13 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Fa-

bege AB att förvärva aktier i Fastighets AB Fortet 
14 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i 

Skåne-Gripen AB att förvärva aktier i AB Prosparitas 
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15 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i AB Papyrus 

mot aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB m.m. 
16 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i AB Sture 

Ljungdahl mot aktier m.m. i Munksjö 
21 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Ac-

tive Malmö AB att förvärva aktier i Wihlborg & Son AB 
22 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Enator AB mot 

aktier i Pronator AB 
23 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Götabanken, 

Wermlandsbanken och Bonnier & Bonnier Independent Investment AB samt kon– 
vertibla förlagsbevis utgivna av sistnämnda bolag mot aktier i GotaGruppen AB m.m. 

25 Riksskatteverkets anvisningar m.m. om beskattningsfrågor i samband med NPL Co-
nata ABs erbjudande till sina aktieägare m. fl. att förvärva en ”unit” 

26 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Sjölandergrup-
pen AB mot förlagsbevis och optionsbevis utgivna av AB Jacobsson & Widmark 

27 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i STIAB Elekt-
ronik mot aktier m.m. i Malmros International AB 

 
RSV Dt 1988 
2 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Rockhammars 

Bruks AB mot aktier i Rottneros Bruk AB 
3 Riksskatteverkets anvisningar m.m. om beskattningsfrågor i samband med erbjudande 

till aktieägare i Svenska Kreditförsäkrings AB att förvärva aktier i International Credit 
Insurance Corporation 

5 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i och konvertibla 
skuldebrev utgivna av Boliden AB mot aktier i Trelleborg AB m.m. 

6 Riksskatteverkets anvisningar m.m.om beskattningsfrågor i samband med erbjudande 
till aktieägare m.fl. i Convexa AB att förvärva optioner till köp av aktier i Movexa AB 

7 Riksskatteverkets anvisningar m.m. om beskattningsfrågor i samband med erbjudande 
till aktieägare i Förvaltnings AB Aranäs att förvärva aktier i Europe Tax-Free Shopping 
AB 

16 Riksskatteverkets anvisningar m.m. om beskattningsfrågor i samband med erbjudande 
till aktieägare m.fl. i Industriförvaltnings AB Kinnevik samt anställda och styrelse-leda-
möter i Welbond AB, Halmstads Jernverks AB samt Forsbacka Jernverks AB att för-
värva units bestående av en aktie i och ett konvertibelt förlagsbevis utgivet av Wel-
bond AB 

23 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare m.fl. i 
FABEGE AB att förvärva aktier i HILAB AB 

24 Riksskatteverkets anvisningar mm. med anledning av erbjudande till aktieägare m.fl. i 
Hexagon AB att förvärva aktier i Swegon AB 

25 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare i Cam-
fore AB och Finnveden Invest AB m.fl. att förvärva aktier i Polar & Sävsjö AB 

26 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier samt optioner 
till teckning av aktier i Armerad Betong Vägförbättringar AB mot aktier m.m. i 
Nordstjernan AB 
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27 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Verkstads AB 

Claes Johansson mot aktier i Trustor Components AB m.m. 
28 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier och konvertibla 

skuldebrev utgivna av AB Fagerhult mot aktier i Almedahlsgruppen AB mm. 
29 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Gotabanken 

mot aktier i GotaGruppen AB m.m. 
30 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier m.m. i Holmens 

Bruk AB och AB Iggesunds Bruk AB mot bl.a. konvertibla vinstandelsbevis (KVB) ut-
givna av Mo och Domsjö AB 

31 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Industriförvalt-
nings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB 

32 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier i Miller Graphics 
AB mot aktier i Wermia AB 

33 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier och konvertibla 
förlagsbevis utgivna av PLM mot konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Industrivär-
den AB 

34 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av utbyte av aktier och konvertibla 
förlagsbevis utgivna av Swanboard Masonite AB mot aktier m.m. i Rottneros Bruk AB 

35 Riksskatteverkets anvisningar m.m. med anledning av att bolagsstämma i Proventus 
AB beslutat att såsom utdelning till sina aktieägare överlåta köpoptioner med rätt att 
förvärva aktier i GotaGruppen AB 

 
RSV Dt 1989 
4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Invest-

ment AB Asken samt aktier i och konvertibla förlagsbevis utgivna av D Carnegie & Co 
AB mot aktier i Nobel Industrier Sverige AB mm 

5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 
m.fl. i Paul Anderson Industrier AB att förvärva aktier i Kramo AB 

8 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av konvertibla 
förlagsbevis utgivna av Boliden AB mot aktier m.m. i Trelleborg AB 

9 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla förlagsbevis utgivna av Sannadal AB mot aktier m.m. i Realia Fastighets 
AB 

11 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av att bolagsstämma i Kors-
näs AB beslutat om utdelning av delrätter till köpoptioner avseende aktier i Industri-
förvaltnings AB Kinnevik m.m. 

14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla förlagsbevis utgivna av Skandia International Holding AB mot aktier i För-
säkringsaktiebolaget Skandia m.m. 

21 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till inneha-
varna av aktier i och konvertibla förlagsbevis utgivna av Investment AB Cardo 

25 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 
i Nyckeln Holding AB och Malmros International AB m.fl. att förvärva konvertibla 
förlagsbevis utgivna av Drummond Gate AB 

26 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna m.fl. i Pronator AB att förvärva aktier i Enator AB 
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27 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna m.fl. i Pronator AB att förvärva aktier i Scandiaconsult AB 
28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 

i Sandvik AB att förvärva aktier i Seco Tools AB 
29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av att bolagsstämma i Skri-

net AB beslutat om utdelning i form av köpoptioner avseende aktier i Nolato AB m.m. 
30 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier och opt-

ionsrätter i Gyllenhammar & Partners AB mot aktier i Mercurius Industri och Handels 
AB m.m. 

31 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla skuldebrev utgivna av EDEBE Promotion AB mot aktier i VM-Data Nor-
dic AB m.m. 

32 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av att försäkringstagarna i 
Hansa ömsesidig Sakförsäkring och Hansa Trafik ömsesidig sakförsäkring erhållit ak-
tier i Trygg-Hansa Holding AB 

 
RSV Dt 1990 
4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 

i Skåne-Gripen AB att förvärva units utgivna av Midway Holding AB 
5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av att bolagsstämma i Kors-

näs AB beslutat om utdelning av delrätter avseende aktier i Invik & Co AB 
6 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av att bolagsstämma i Indu-

striförvaltnings AB Kinnevik beslutat om utdelning av delrätter avseende aktier i Invik 
& Co AB 

20 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Incen-
tive AB mot aktier i ASEA AB m.m. 

21 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla förlagsbevis utgivna av VIAK AB mot aktier i VBBgruppen AB m.m. 

22 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Phar-
macia AB m.m. mot aktier i Procordia AB m.m. 

23 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i AB Ma-
rabou mot aktier i Aksjeselskapet Freia m.m. 

24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Trelleborg AB att förvärva aktier i Svedala Industri AB 

25 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla förlagsbevis utgivna av Skaraborgsbanken samt aktier i Wermlandsbanken 
mot aktier i Gota AB m.m. 

 
RSV Dt 1991 
5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Movexa 

AB m.m. mot aktier i AB Jacobson & Widmark m.m. 
7 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Enator 

AB m.m. mot aktier i Modulföretagen Data AB m.m. 
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RSV Dt 1992 
5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i AB 

Prosparitas mot konvertibla förslagsbevis utgivna av Midway Holding AB m.m. 
6 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 

i Investment AB Latour att förvärva aktier i Securitas AB 
14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande från svenska 

staten till privatpersoner, institutionella köpare samt anställda i SSAB att förvärva unit 
bestående av en statsobligation om nominellt 17 000 kr samt köprätter avseende 100 
aktier i SSAB 

28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla skuldförbindelser utgivna av Aranäs AB mot aktier i Luxonen S.A. 

29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i och 
konvertibla skuldförbindelser utgivna av Förvaltnings AB Providentia mot konvertibla 
skuldförbindelser utgivna av AB Investor 

 
RSV Dt 1993 
3 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i NCC AB att förvärva aktier i AB Linjebuss 
4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i Esselte AB att förvärva aktier i Scribona AB 
5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Alme-

dahl-Fagerhult AB mot aktier i Investment AB Latour 
7 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av stamaktier i 

Korsnäs AB mot aktier m.m. i Industriförvaltnings AB Kinnevik 
18 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Procordia AB:s utdel-

ning av aktier i Branded Consumer Products AB 
 
RSV S 1994 
4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i Midway Holding AB att förvärva aktier i DORO telefoni AB 
14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 

i Förvaltnings AB Ratos att förvärva aktier i Stancia AB 
15 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Aritmos uppdelning 

av koncernen i fristående enheter – AB Aritmos, Monark Stiga AB och Abu Garcia 
AB 

29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AGA AB:s utdelning av 
aktier i Frigoscandia AB 

30 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Securitas AB:s utdelning 
av aktier i Assa Abloy AB 

31 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Nobel Industrier AB att förvärva aktier i Nobelpharma AB och Spectra-Physics 
AB 

 
RSV S 1995 
4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av emission av aktier i 

Stadshypotek AB 
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7 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i BCP 

Branded Consumer Products AB mot aktier i AB Volvo eller Pharmacia AB 
9 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av: 1. Erbjudande till inne-

havarna av aktier i Midway Holding AB att förvärva aktier i Nordifagruppen AB, 2. 
Erbjudande att byta Midway Holding AB:s 10 % förlagslån 1989/99 mot aktier i Mid-
way Holding AB och aktier i Nordifagruppen AB, 3. Erbjudande att byta aktier i Eks-
värmaren AB mot aktier i Nordifagruppen AB 

10 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Paul Anderson Industrier AB att teckna aktier i Paul Anderson Fastigheter AB 

35 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Proventus AB att överlåta sina aktier till Weil Invest AB 

36 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Arjo 
AB mot aktier m.m. i Getinge Industrier AB 

37 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Owell 
Svenska AB mot aktier m.m. i WM-data AB 

38 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Skanska AB att förvärva aktier i AB Custos 

39 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare 
m.fl. i AB Industrivärden att förvärva aktier i PLM AB 

40 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Fri-
goscandia AB mot aktier m.m. i ASG B 

44 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna m.fl. i Investment AB Cardo att förvärva aktier i Cardo AB 

 
RSV S 1996 
5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i BPA AB (publ) att förvärva aktier i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stock-
holm (publ) m.m. 

13 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Jacobson & Wid-
marks utdelning av aktier i Benima Ferator Engineering AB 

14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB 
Kinneviks utdelning av aktier i NetCom System AB 

15 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Svenska Handelsbanken 
AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Näckebro 

16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Investor AB:s utdelning 
av köpoptioner i Scania AB 

17 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sparbanken Sverige AB:s 
utdelning av aktier i Fastighets AB Tornet 

20 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Celsius AB:s utdelning 
av aktier i Enator AB 

21 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Invest-
ment AB Latour med likvid i form av aktier i Securitas AB, ASSA ABLOY AB och 
Hagströmer & Qviberg AB 

22 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skandinaviska Enskilda 
Bankens utdelning av aktier i Diligentia AB 
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24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering 
29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Volvos utdelning av 

aktier i Swedish Match AB 
37 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Swe-

Part AB mot aktier m.m. i Hexagon AB 
 
RSV S 1997 
8 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av B&N, Bylock & Nord-

sjöfrakt AB:s utdelning av aktier i Gorthon Lines AB 
9 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av uppdelning av Rörviks-

Gruppen AB på Rörvik Timber AB och R-vik Industrigrupp AB 
10 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Investment AB Latours 

utdelning av aktier i AB Fagerhult och SäkI AB 
11 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Electrolux utdelning 

av aktier i Gränges AB 
15 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i För-

valtnings AB Ratos 
16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB 

Volvo 
23 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beräkning vid förmögenhetstaxering av 

nuvärde på rätt till livränta och på inte marknadsnoterad fordran med ränta som betyd-
ligt understiger marknadsräntan 

25 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Fastig-
hetsaktiebolaget Hufvudstaden med likvid i form av kontant belopp och aktier i 
Hufvudstaden International AB 

26 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB 
Kinneviks utdelning av aktier i Modern Times Group MTG AB 

27 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i M2 
Fastigheter AB mot aktier m.m. i Wihlborg & Son Publikt Aktiebolag 

28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s 
utdelning av aktier i Liljeholmens Stearinfabriks AB samt köpoptioner avseende aktier 
i Klövern Fastigheter AB 

29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. avseende fördelning av anskaffningsvärde 
för aktier respektive teckningsoptioner i North Atlantic Natural Resources AB 

30 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sandblom & Stohne 
AB:s utdelning av aktier i Firefly AB 

31 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i 
Skanska AB 

 
RSV S 1998 
4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Front-

line AB mot aktier i Frontline Ltd 
5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Föreningsbanken AB:s 

fusion med Sparbanken Sverige AB 
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6 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i Nordifagruppen AB att förvärva aktier i NordiTube AB 
8 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skatteavdrag från ersättning för arbete 

som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) 
9 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier och 

teckningsoptioner i Klövern Fastigheter AB mot aktier m.m. i Wihlborg Fastigheter 
AB 

10 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Kal-
mar Industries AB (publ) 

19 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Diligentia AB:s utdelning 
av aktier i Asticus AB 

20 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i ASG 
AB (publ) 

21 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Investor AB att förvärva aktier i Saab AB 

22 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Lundin Oil AB att förvärva aktier i Sodra Petroleum AB 

23 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Svenska Handelsbanken 
AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Balder 

24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swe-
dish Match AB 

25 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i VLT 
AB 

26 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i SSAB 
27 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Getinge Industrier AB:s 

utdelning av aktier i Lifco AB 
28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Gam-

bro AB med likvid i form av köpoptioner avseende aktier i ABB AB 
30 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i SMZ 

Industrier AB mot aktier m.m. i Zeteco AB 
36 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i Midway Holding AB att förvärva aktier i Skånemöllan AB 
37 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av FöreningsSparbanken 

AB:s utdelning av aktier i Mandamus Fastigheter AB 
42 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skanska AB:s utdelning 

av aktier i Drott AB 
43 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Humlegården Fastig-

heter AB:s utdelning av aktier i SWECO AB 
46 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Scribona AB:s utdelning 

av aktier i Sifo Group AB 
 
RSV Ex 1999 
2 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om tillsynsverksamheten vid kronofogde-

myndigheternas enheter för tillsyn i konkurser 
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RSV S 1999 
3 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i För-

valtnings AB Ratos 
 5 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Prifast 

AB med likvid i form av aktier i Capona AB 
6 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB 

Custos med likvid i form av aktier i Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden 
7 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-

garna i Industriförvaltnings AB Kinnevik att förvärva aktier i Société Européenne de 
Communication S.A. (SEC) 

8 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om sjöinkomst och om sjöinkomstavdrag 
m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. be-
skattningsåret 1999 och fr.o.m. 2000 års taxering 

9 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB 
Jacobson & Widmark (publ) 

11 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Peak 
Performance AB mot aktier i Carli Gry International A/S 

12 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Stora 
Kopparbergs Bergslags Aktiebolag mot aktier i Stora Enso Oyj 

13 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Tricorona Mineral AB att förvärva aktier i Riddarhyttan Resources AB 

17 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avyttringspris m.m. med anledning av 
inlösen av aktier i Prifast AB 

18 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Aktie-
bolaget Custos 

19 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Invest-
ment AB Öresund 

22 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av NCC AB:s utdelning av 
aktier i Hufvudstaden AB 

23 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Trelleborg AB:s utdel-
ning av aktier i Boliden Limited 

29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB 
Kinneviks utdelning av aktier i Invik & Co AB 

30 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Active Biotech AB:s ut-
delning av aktier i Wilh. Sonesson AB 

31 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Esselte AB:s utdelning 
av aktier i Meto AG 

32 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AGA 
AB mot kontant betalning 

33 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Astra 
AB mot aktier i AstraZeneca PLC 

34 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i ABB 
AB mot aktier i ABB Ltd 

44 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Hum-
legården Fastigheter AB mot kontant betalning 
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46 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AssiDomän AB:s utdel-

ning av aktier i Sveaskog AB m.m. 
47 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Perstorp AB:s utdelning 

av aktier i Perbio Science AB 
 
RSV S 2000 
7 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i 

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) mot kontant betalning 
8 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Hag-

strömer & Qviberg AB (publ) mot kontant betalning 
11 Riksskatteverkets rekommendationer om tillämpningen av 48 § 4 mom. kommunal-

skattelagen jämfört med 8 § lagen om statlig inkomstskatt att tillämpas vid 2000 års 
taxering 

12 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Enator 
AB mot aktier i Tietoenator Oyj 

13 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Biosys 
AB mot aktier i Ortivus AB (publ) samt ett kontant belopp 

14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Kjessler & Mannerstråle 
AB:s utdelning av aktier i KM Lab AB 

15 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Fjällräven AB:s utdel-
ning av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB 

16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Scandi-
navian PC Systems AB mot aktier i SPCS-Gruppen ASA 

19 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i JP 
Bank AB mot aktier i Matteus AB 

20 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Wilken-
son Handskmakar’n AB (publ) mot aktier i Wedins Norden AB (publ) 

21 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Gran-
ingeverkens AB mot aktier i Graninge AB 

27 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i 
Svenska Test och Kunskapsmätningar AB mot aktier i Enlight Interactive AB 

28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Phar-
macia & Upjohn, Inc mot aktier i Pharmacia Corporation 

29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s 
utdelning av aktier i Sensys Traffic AB 

31 Riksskatteverkets rekommendationer om anskaffningsvärden på aktier och inlösenrät-
ter med anledning av inlösen år 2000 av aktier i Castellum AB mot kontant betalning 

32 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Con-
necta AB mot aktier i Information Highway AB 

33 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Måldata 
AB mot aktier i Sigma AB 

37 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av återköp av aktier i AB 
Volvo 

38 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av återköp av aktier i Bilia 
AB (publ.) mot kontant betalning 
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41 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Provo-

bis Hotel & Restauranger AB mot aktier i Scandic Hotels AB 
42 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i L G 

Products Solna AB m.m. mot aktier i Arkivator AB 
43 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i D&D 

Dagligvaror AB mot aktier i Hemköpskedjan AB 
44 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Modern Times Group 

MTG AB:s utdelning av aktier i Metro International S.A. 
45 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i As-

siDomän AB mot kontant betalning 
46 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av The Empire AB:s (nu-

mera Ledstiernan AB) utdelning av aktier i The Empire Sweden AB (numera The Em-
pire AB) 

47 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i 
Trustor AB i likvidation 

48 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Merita 
Abp mot aktier i Nordbanken Holding AB 

49 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i Industriförvaltnings AB Kinnevik att förvärva aktier i Société Européenne de 
Communication S.A. (SEC) 

53 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av G & L Beijer AB:s utdel-
ning av aktier i Beijer Electronics AB 

54 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier och 
teckningsoptioner i Arete AB mot aktier i TurnIT AB 

55 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AstraZeneca PLC:s ut-
delning av aktier i Syngenta AG 

56 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Bure Equity AB:s utdel-
ning av aktier i Capio AB 

57 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Guide 
Konsult AB m.m. mot aktier i Framtidsfabriken AB m.m. 

58 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieä-
garna i TurnIT AB att förvärva aktier i IAR Systems AB 

59 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Texet 
AB mot aktier i New Wave Group AB 

60 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Natur-
kompaniet AB mot aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB 

61 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av HQ.SE Holding AB:s 
utdelning av aktier i Hagströmer & Qviberg AB samt inlösen av aktier i HQ.SE Hol-
ding AB 

62 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Entra 
Data AB mot aktier i TietoEnator Corporation 

63 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Société 
Européenne de Communication S.A. (SEC) mot aktier i NetCom AB 

64 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swe-
dish Match AB 
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RSV 2001 
3 Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter 

för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 
m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2001 och fr.o.m. 2002 års taxering  

 RSV 2001:55 ändr. avsn. 3 
4 Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsvärde på depåbevis 

i Vostok Oil Ltd med anledning av erbjudande år 2000 till innehavarna av depåbevis i 
Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis i Vostok Oil Ltd 

5 Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av In-
vestment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB 

6 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier och optioner i Cell 
Network AB och anskaffningsvärde för aktier i Mandator AB med anledning av erbju-
dande år 2000 till aktieägarna och optionsinnehavarna i Cell Network AB att förvärva 
aktier i Mandator AB 

7 Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde för aktier och inlösenrätter med 
anledning av inlösen av aktier i AB Custos 

8 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i Iquity Systems AB och 
anskaffningsvärde för depåbevis i Iquity Systems Inc. med anledning av utbyte år 2000 
av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc. 

9 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis 
i Société Européenne de Communication S.A. med anledning av omstämpling år 2000 
från A-aktier till B-aktier 

10 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i och teckningsoptioner ut-
givna av Bidlet AB samt anskaffningsvärde för aktier i QXL.com plc med anledning av 
utbyte år 2000 av aktier i Bidlet AB mot aktier i QXL.com plc 

12 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsvärde på aktier med an-
ledning av Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB år 2000 

16 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i Red Sea Oil Corporation 
samt anskaffningsvärde för aktier i Lundin Oil AB med anledning av utbyte år 2000 av 
aktier i Red Sea Oil Corporation mot aktier i Lundin Oil AB 

20 Riksskatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgifter för aktier 
med anledning av PA Resources AB:s utdelning av aktier i International Gold Explo-
ration IGE AB år 2001 

21 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgifter för aktier med 
anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB år 2001 

22 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anled-
ning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 
2000 

23 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Lundin Oil AB:s utdelning av aktier i Lundin Petroleum AB år 2001 

24 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Bergman & Beving AB:s utdelning av aktier i Addtech AB och Lagercrantz 
Group AB år 2001 

25 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB mot aktier i Fjällräven 
AB år 2001 
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26 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-

ning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 
2001 

27 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Atle AB:s utdelning av aktier i Studsvik AB år 2001 

28 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier av serie A i Observer AB år 2001 

29 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Perstorp AB:s utdelning av aktier i Pergo AB år 2001 

30 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förslagsbevis i 
Spendrup Invest AB år 2001 

31 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Epsilon AB år 2001 

32 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Sigma AB (f.d. Sigma e-
solutions AB) år 2001 

33 Riksskatteverkets allmänna råd om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning 
av skatt 

34 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB 

36 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (nu-
mera Avesta Polarit Oyj) år 2001 

37 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i SPCS-Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge, 
år 2001 

38 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB år 2001 

39 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Transcom World-
wide S.A. år 2001 

40 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier genom apport av inlösenbara aktier i 
Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001 

47 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB 
samt kontant ersättning 

48 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB 
mot aktier i SAS AB år 2001 

49 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Billerud AB år 2001 

50 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision 
Park Entertainment AB 2001 
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51 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och 

inlösenrätter med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Per-
bio Science AB 

52 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Ob-
ducat AB:s emission av konvertibla förslagsbevis förenade med frånskiljbara options-
rätter till nyteckning av aktier år 2001 

 
RSV 2002 
3 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-

ning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporat-
ion år 2001 

4 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte år 2001 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kon-
tant ersättning 

5 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 
2001 

6 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001 

7 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 2001 

8 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001 

9 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 2001 

10 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Riddarhyttan Resources AB:s utdelning av aktier i Svenska Koppar AB år 
2001 

12 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden 
AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001 

19 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och 
inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i 
HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB 

20 Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördel-
ning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av de-
påbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i 
Vostok Energo Investment Ltd 

23 Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med 
anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier 

24 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 2002 

25 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte år 2002 av aktier i Johnson Pump AB mot aktier i TMT One AB 
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26 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-

ning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kon-
tant ersättning 

27 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002 

30 Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 
2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB 

31 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002 

32 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Klövern AB:s utdelning av aktier i Adcore Consulting AB år 2002 

33 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och 
inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i 
Pergo AB 

34 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB 

35 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB 

38 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte av aktier i Netwise AB mot akter i Trio AB år 2002 

42 Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam 
 
RSV 2003 
15 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot kontantlikvid 
16 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

Tripep AB:s återköp år 2003 av egna aktier 
17 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

inlösen år 2003 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid 
18 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

inlösen år 2003 av aktier i Teligent AB mot kontantlikvid 
19 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-

ledning av Taurus Petroleum AB:s (numera RaySearch Laboratories AB) utdelning år 
2003 av aktier i Taurus Petroleum Development AB 

20 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anled-
ning av utbyte år 2003 av svenska depåbevis representerande aktier i Pharmacia Cor-
poration mot aktier i Pfizer Inc. 

22 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Bilia AB:s utdelning år 2003 av aktier i Kommersiella Fordon Europa AB 

23 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
inlösen 2003 av aktier i Poolia AB mot kontantlikvid 

27 Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas 
fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering 

30 Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och 
arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering 
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33 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

Bure Equity AB:s emission 2003 av aktier samt förlagsbevis förenade med avskiljbara 
optionsrätter till nyteckning av aktier 

36 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av Peab AB:s utdelning år 2003 av aktier i Brinova Fastigheter AB 

37 Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
inlösen år 2003 av aktier i Elekta AB mot kontantlikvid 

38 Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och 
inlösenrätter med anledning av inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot aktier i Bilia 
AB och kontantlikvid 

39 Riksskatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier 
med anledning av NCC AB:s utdelning år 2003 av aktier i Altima AB 

 
SKV A 2004 
2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag 
3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB 
4 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Aurex (numera Tite) AB:s utdelning år 2003 av aktier i Gexco AB 
5 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. be-

skattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering  
11 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift 

med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av förslagsbevis förenade med avskilj-
bara optionsrätter till nyteckning av aktier 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2004 av aktier i Electrolux AB mot kontantlikvid 

14 Skatteverkets allmänna råd om befrielse från förseningsavgift när en gåvodeklaration 
inte har lämnats i rätt tid 

15 Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna gåvodeklaration 
16 Skatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara 

medier m.m. utomlands 
17 Skatteverkets allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier 

utomlands 
18 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB 
19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av ITAB Industri AB:s utdelning år 2004 av aktier i ITAB Shop Concept (f.d. 
ITAB Inredning) AB 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Fabege (f.d.Drott) AB:s utdelning år 2004 av aktier i Bostads AB Drott 

21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid 

22 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technolo-
gies, Inc. 
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23 Skatteverkets allmänna råd om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersätt-

ning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering 
24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Effnet Group AB:s (numera AB Sagax) utdelning år 2004 av aktier i Effnet 
Holding AB 

25 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kon-
tantlikvid 

26 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co 
AB 

27 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Ne-
oNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till 
nyteckning av aktier 

31 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2004 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid 

32 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj 

33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av om-
vandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tur-
nIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av 
aktier 

36 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av INAC AB:s utdelning år 2004 av aktier i Iniris AB 

37 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och 
konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB 

42 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Poolia AB:s utskriftning år 2004 av aktier i Uniflex AB 

43 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund 

 
SKV A 2005 
5 Skatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggna-

der i näringsverksamhet 
8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2005 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot kontantlikvid 
9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Teli-

aSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier 
11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech 
Systems AB 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid 
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13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2005 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid 
14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2005 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid 
15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2005 av aktier i SSAB Svenskt Stål AB mot kontantlikvid 
16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2005 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid 
17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Fabege AB:s (f.d. Wihlborgs Fastigheter AB) utdelning år 2005 av aktier i 
Wihlborgs Fastigheter AB (f.d. Wihlborgs Fastigheter Syd AB) 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2005 av aktier i JM AB mot kontantlikvid 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid 

21 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2005 av aktier i Ainax AB mot aktier i Scania AB 

23 Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift 
för vissa tunga fordon 

24 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 
6 § bokföringslagen (1999:1078) 

25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Investment AB Kinneviks utdelning år 2005 av aktier i Invik & Co AB 

26 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB 

27 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB 

31 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsuppgift med anledning av 
LjungbergGruppen AB:s återköp av egna aktier år 2005 

40 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 
2005 av aktier i LightLab Sweden AB 

41 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteck-
ning av aktier 

42 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Tripep AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning 
av aktier 

43 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Emitor Holding AB:s (f.d. FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i 
FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i FormPipe Software AB 

44 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB 
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45 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice 
AB 

46 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2005 av aktier i Gambro AB mot kontantlikvid 

47 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic 
AB 

48 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight 
International AB 

 
SKV A 2006 
2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsopt-
ioner i Nocom AB 

3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2006 av aktier i AB Lindex mot kontantlikvid 

4 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines 
Limited 

5 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB 

9 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 
2007-2012 års fastighetstaxeringar av industrienheter utom täktmark 

10 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 
2007-2012 års fastighetstaxeringar av täktmark 

11 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 
2007-2012 års fastighetstaxeringar av elproduktionsenheter 

13 Skatteverkets allmänna råd om beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästupp-
födningsverksamhet som utgör näringsverksamhet 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2006 av aktier i Ratos AB mot kontantlikvid 

15 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Cad Quality Holding AB:s utdelning år 2006 av aktier i AddNode AB 

16 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner 
med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av kö-
poptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Bilia AB:s utdelning år 2006 av aktier i Catena AB 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av AB Electrolux utdelning år 2006 av aktier i Husqvarna AB 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Active Capital AB:s utdelning år 2006 av aktier i Active Properties AB 
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21 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och in-

lösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG 
AB mot aktier i Metro International S.A. 

23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Rus-
sian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teck-
ningsoptioner 

24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Betsson AB:s (f.d. Cherryföretagen AB) utdelning år 2006 av aktier i Cherryfö-
retagen AB (f.d. Cherry Fritidsattraktioner AB 

25 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning 

26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Securitas AB:s utdelning år 2006 av aktier i Securitas Systems AB och Securitas 
Direct AB 

27 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc 

28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB 

35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av din Bostad Sverige AB:s (f.d. Tripep AB) utskiftning år 2006 av aktier i Tripep 
AB (f.d. Tripep Holding AB) 

36 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc 

37 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2006 av aktier i Maxim Pharmaceuticals Inc. mot aktier i EpiCept Corporat-
ion 

38 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc. 

39 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL 
AND BRANDS AB 

40 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och 
Mennta Sverige AB 

41 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Westergyllen AB:s utdelning år 2006 av aktier i Forshem Group AB 

42 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av aktier i Pa-
naxia Security AB 

43 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf 

44 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tet-
hys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner 
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SKV A 2007 
3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och in-

lösenaktier med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Home Properties AB mot ak-
tier i Home Capital AB 

4 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid 

6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Tripep AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Betsson AB:s utdelning år 2007 av aktier i Net Entertainment NE AB 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Dagon AB:s (f.d. Wise Group AB) utskiftning år 2007 av aktier i Wise Group 
AB (f.d. Wise Online AB) 

11 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med an-
ledning av inlösen år 2007 av aktier i Fabege AB mot aktier i Klövern AB 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i AB Volvo mot kontantlikvid 

13 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Affärsstrategerna AB:s utdelning år 2007 av aktier i AlphaHelix Molecu-
lar Diagnostics AB och Innate Pharmaceuticals AB 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Munters AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i AB Geveko mot kontantlikvid 

23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid 

24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid 

25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid 

26 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
inlösen år 2007 av depåbevis i Vostok Gas Ltd (f.d. Vostok Nafta Investment Ltd) 
mot teckningsoptioner i Vostok Nafta Investment Ltd (f.d. Vostok Nafta Holding In-
vestment Ltd) 

27 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Teleca AB mot kontantlikvid 
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28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2007 av aktier i Acando AB mot kontantlikvid 
29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Peab AB:s utdelning år 2007 av aktier i Peab Industri AB 
35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Annehem Fastigheter AB:s utdelning år 2007 av aktier i Victoria Park i Malmö 
AB 

36 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2007 av aktier i Kungsleden AB mot kontantlikvid 

38 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga ter-
rängvagnar 

 
SKV A 2008 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2007 
3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Corem Property Group AB:s (f.d. Biolight International AB) utskiftning år 
2007 av aktier i Biolight AB 

5 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2007 av aktier i All Cards Service Center – ACSC – AB mot aktier i XPon-
Card Group AB 

6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2008 av aktier i KappAhl Holding AB mot kontantlikvid 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Countermine Technologies AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2008 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 

11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2008 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2008 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid 

13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2008 av aktier i Höganäs AB mot kontantlikvid 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2008 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Til-
gin AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Hexagon AB:s utdelning år 2008 av aktier i HEXPOL AB 

17 Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskatte-
deklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd 
med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier samt avytt-
ringspris för inlösenaktier och anskaffningsutgift för förlagsbevis med anledning av in-
lösen år 2008 av aktier i NeoNet AB mot kontantlikvid och förlagsbevis i NeoNet AB 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Wedins Skor & Accessoarer AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner 
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23 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i famil-

jedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 och fr.o.m. 2010 års taxering 
25 Skatteverkets allmänna råd om gränsdragning mellan privatbostadsföretag och oäkta 

bostadsföretag samt beskattning av oäkta bostadsföretag och dess medlemmar 
28 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2008 av aktier i Carl Lamm AB mot aktier i Carl Lamm Holding AB 
 29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2008 av aktier i Annehem Fastigheter AB mot kontantlikvid 
30 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2008 av aktier i Global Health Partner Plc mot aktier i Global Health Partner 
AB 

31 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. 
beskattningsåret 2009 

33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Bure Equity AB:s utdelning år 2008 av aktier i AcadeMedia AB 

35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Cloetta Fazer AB:s (under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB) ut-
delning år 2008 av aktier i Cloetta AB 

36 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2008 av aktier i CashGuard AB mot aktier i PSI Group ASA 

38 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Securitas AB:s utdelning år 2008 av aktier i Loomis AB 

 
SKV A 2009 
1 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och ar-

betsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2009 års taxering 
4 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2008 
6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Central Asia Gold AB:s utdelning år 2008 av aktier i Kopylovskoye AB 
7 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2008/2009 av aktier i Fazer Konfektyr Service AB mot aktier i Cloetta AB 
samt kontant ersättning 

8 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2008/2009 av aktier i Peab Industri AB mot aktier i Peab AB 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Bilia 
AB:s nyemission år 2008 av förlagsbevis och teckningsoptioner 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Tripep AB:s nyemissioner år 2008 av aktier och teckningsoptioner 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Nordic Service Partners Holding AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsopt-
ioner 

13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande 
av avyttringspris med anledning av aktiesplit och inlösen år 2009 av depåbevis i Vostok 
Gas Ltd 
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18 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 och senare års 
fastighetstaxeringar 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2009 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2009 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid 

21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2009 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2009 av aktier i Entraction Holding AB mot kontantlikvid 

24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av ACAP Invest AB:s utdelning år 2009 av aktier i Active Properties AB 

25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Di-
gital Vision AB:s nyemission år 2009 av aktier och teckningsoptioner 

28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
BRIO AB:s nyemission år 2009 av preferensaktier 

29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
BioPhausia AB:s nyemission år 2009 av förlagsbevis och teckningsoptioner 

30 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
frivillig omvandling år 2009 av preferensaktier till stamaktier i Swedbank AB 

31 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av nye-
mission i Metro International S.A. år 2009 av förlagsbevis och teckningsoptioner 

32 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2009 av aktier i Annehem Fastigheter AB mot aktier i Peab AB 

35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Sin-
terCast AB:s nyemission år 2009 av aktier och teckningsoptioner 

36 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2009 av aktier i Din Bostad Sverige AB mot aktier i Fastighets AB Balder 

40 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2009 av aktier i WeSC AB mot kontantlikvid 

41 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2010 för ökade levnads-
kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 

 SKV A 2010:2 ändr. det allmänna rådet 
42 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

Rottneros AB:s företrädesemission år 2009 
43 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 
 SKV A 2010:10 ändr. det allmänna rådet 
 
SKV A 2010 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2009 
3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2010 av aktier i Skanditek Industriförvaltning AB mot aktier i Bure Equity 
AB 
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4 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2009/2010 av aktier och konvertibler i Affärsstrategerna AB mot förlagsbe-
vis i Strategisk Holding Sverige AB 

5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Bio-
sensor Applications Sweden AB:s nyemission år 2009 av aktier och teckningsoptioner 

6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Lundin Petroleum AB:s utdelning år 2010 av aktier i EnQuest plc 

7 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011 års och senare års fastighetstaxeringar 

 SKV A 2010:16 ändr. bilaga 2 
8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2010 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid 
9 Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen 

fr.o.m. 2011 års fastighetstaxering 
11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2010 av aktier i Entraction Holding AB mot kontantlikvid 
12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2010 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 
13 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2010 av aktier i Neonet AB mot aktier i Orc Software AB 
14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2010 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 
 15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2010 av aktier i Net Entertainment NE mot kontantlikvid 
17 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2010 av aktier i WeSC AB mot kontantlikvid 
20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2011 års 

särskilda fastighetstaxering 
21 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskatt-

ningsåret 2011 
22 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2011 för ökade levnads-

kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
 SKV A 2011:7 ändr. det allmänna rådet 
23 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2011 
 SKV A 2011:17 ändr. det allmänna rådet 
 
SKV A 2011 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2010 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cli-

nical Laserthermia Systems AB:s nyemission år 2010 av aktier och teckningsoptioner 
3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning år 2010 av aktier i CDON Group 
AB 
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4 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2010 av aktier i LBI International AB mot aktier i Obtineo Netherlands Hol-
ding N.V. (namnändrat till LBi International N.V.) 

5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Lundin Petroleum AB:s utdelning år 2010 av aktier i Etrion Corporation 

6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Dig-
nitana AB:s nyemission år 2010 av aktier och teckningsoptioner 

8 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. 
beskattningsåret 2011 och fr.o.m. 2012 års taxering 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Clean Tech East Holding AB:s nyemission år 2010 av aktier och teckningsoptioner 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande 
av avyttringspris med anledning av aktiesplit och inlösen år 2011 av aktier i AB Nove-
stra 

11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Factum Electronics Holding AB:s utdelning år 2011 av aktier i Header Com-
pression Sweden Holding AB 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Accelerator Nordic AB:s utdelning år 2011 av aktier i PledPharma AB 

13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Intoi AB:s utdelning år 2011 av aktier i Deltaco AB 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 

15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Haldex AB:s utdelning år 2011 av aktier i Concentric AB 

21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 

23 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2011 av aktier i BioPhausia AB mot aktier i Medivir AB 

24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2011 av aktier i Haldex AB mot kontantlikvid 

25 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2011 av aktier i HQ AB 

26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Poolia AB:s utdelning år 2011 av aktier i Dedicare AB 
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27 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2012 år 

särskilda fastighetstaxering 
28 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 

6 § bokföringslagen 
29 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
32 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskatt-

ningsåret 2012 
33 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. 

beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering 
34 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen för år 2011 av aktier i WeSC AB mot kontantlikvid 
35 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2012 för ökade levnads-

kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
36 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2012 
 SKV A 2012:18 ändr. det allmänna rådet 
 
SKV A 2012 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2011 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2011 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2012 av aktier i Seco Tools AB mot aktier i Sandvik AB 
4 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2011 av aktier i SäkI AB mot aktier i Investment AB Latour 
5 Skatteverkets allmänna råd om fastställande av avyttringspris med anledning av inlösen 

år 2012 av aktier i Investment AB Öresund mot aktier i Creades AB 
6 Skatteverkets allmänna råd om godkännande för F-skatt 
7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

JAYS AB:s nyemission år 2011 av aktier och teckningsoptioner  
8 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2012 av aktier i Fabege AB 
9 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering 
10 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av industrienheter utom täktmark 
11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av täktmark 
12 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna fastig-
hetstaxering 

13 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 
2013 års fastighetstaxering 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cy-
bAero AB:s nyemission år 2012 av aktier och teckningsoptioner 
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15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid 
16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 
17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 
19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 
20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 
21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Betsson AB:s utdelning år 2012 av aktier i Angler Gaming plc 
22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Sen-

sys Traffic AB:s nyemission år 2012 av aktier och teckningsoptioner. 
24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2012 av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd mot kontantlikvid 
25 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i famil-

jedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013 
26 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal vid 2013 års särskilda fastighetstaxering 
27 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Vitrolife AB:s utdelning år 2012 av aktier i Xvivo Perfusion AB 
29 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 
30 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2013 för ökade levnads-

kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2013 
 SKV A 2013:10 ändr. det allmänna rådet 
 
SKV A 2013 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2012 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

Kopy Goldfields AB:s nyemission år 2012 av aktier och teckningsoptioner 
3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2012 av aktier i Dagon AB mot aktier i Klövern AB 
4 Skatteverkets allmänna råd om fastställande av avyttringspris med anledning av inlösen 

år 2013 av aktier i Creades AB mot aktier i Sedarec AB 
5 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2013 av aktier i SkiStar AB 
6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Accelerator Nordic AB:s utdelning år 2013 av aktier i Spago Imaging AB 
7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2013 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid 
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8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2013 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 
9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2013 av aktier i Tele2 AB mot kontantlikvid 
11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering 
 SKV A 2014:10 ändr. bilaga 1, E-tabell E51G 
12 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 

2014 års fastighetstaxering 
13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Mertiva AB:s (f.d. Diamyd Medical AB) utdelning år 2013 av aktier i Diamyd 
Medical AB (f.d. Diamyd Therapeutics AB) 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2013 av aktier i Cherry AB mot kontantlikvid 

15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2013 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

16 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
inlösen år 2013 av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd mot depåbevis avseende 
aktier i Black Earth Farming Limited och aktier i RusForest AB 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2013 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2013 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2013 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 

20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2014 års 
särskilda fastighetstaxering 

21 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 
22 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
23 Skatteverkets allmänna råd om obetydlig omfattning avseende skyldigheter som gäller 

kassaregister 
24 Skatteverkets allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter som gäller 

kassaregister 
26 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014 
 SKV A 2014:14 ändr. det allmänna rådet 
27 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2014 för ökade levnads-

kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Accelerator Nordic AB:s utdelning år 2013 av aktier Synthetic MR AB 
 
SKV A 2014 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2013 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Transferator AB:s utdelning av aktier i Mr Green & Co AB 



 
      

 Förteckning 75(84) 

 Datum Dnr  

 2021-01-18 8-691600  

   

   
 
5 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsin-

formation 
6 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och 

värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar 
 SKV A 2014:24 ändr. bilaga 5 
 SKV A 2015:8 ändr. SO-tabell S, tabell för åldersinverkan 85 i bilaga 2 
7 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesätt-

ningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering 
8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2013 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid 
9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cy-

bAero AB:s nyemission år 2013 av aktier och teckningsoptioner 
11 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB 
12 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med an-

ledning av inlösen år 2014 av aktier i Creades AB mot aktier i Avanza Bank Holding 
AB och kontantbelopp 

13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Dignitana AB:s utdelning år 2014 av aktier i Braincool AB 

15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Unibet Group plc:s utdelning år 2014 av aktier i Kambi Group plc 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 

21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av XANO Industri AB:s utdelning år 2014 av aktier i AGES Industri AB 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid 

23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2014 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 

25 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2015 för ökade levnads-
kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 

26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 
27 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2014 av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB mot kontantlikvid 
28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid 
29 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2015 års 

särskilda fastighetstaxering 
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30 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2014 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015 
 SKVA A 2015:11 ändr. det allmänna rådet 
33 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015 
34 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
 
SKV A 2015 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2014 
2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom World-
Wide AB 

3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB  

5 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen 
6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Stendörren Fastigheter AB:s utdelning år 2014 av aktier i Effnetplattformen 
AB 

7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner 

9 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av delägare m.fl. i fåmansföretag och få-
manshandelsbolag 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid 

13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 

14 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastig-
hetstaxering 

15 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesätt-
ningen fr.o.m. 2016 års fastighetstaxering 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i Eolus Vind AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande 
av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av aktiesplit och inlösen år 
2015 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid 

21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid 
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22 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2015 av aktier i Oriflame Cosmetics S.A. mot aktier i Oriflame Holding AG 
23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 
24 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2016 för ökade levnads-

kostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
25 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och ar-

betsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 
26 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. 

beskattningsåret 2016 
27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 
28 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2016 års 

särskilda fastighetstaxering 
29 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016  
SKV A 2016:11 ändr. det allmänna rådet 

30 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 
31 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2015 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
32 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
 
SKV A 2016 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2015 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2015 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid 
3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2015 av aktier i Transmode AB mot aktier i Infinera Corporation 
5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Addtech AB:s utdelning år 2016 av aktier i AddLife AB 
6 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten och branscher 
7 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten till fast pris 
8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-

sen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB) mot kontantlikvid 
9 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB 
10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB 
12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av NCC AB:s utdelning år 2016 av aktier i Bonava AB 
13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i Kinnevik AB (tidigare Investment AB Kinnevik) 
mot kontantlikvid 

14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlö-
sen år 2016 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid 

15 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av lantbruksenheter vid 2017 års allmänna faststighetstaxering 
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16 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesätt-

ningen fr.o.m. 2017 års fastighetstaxering  
17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 
18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner 
19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 
20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 
21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 
22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB 
23 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V. 
24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp 
25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

RhoVac AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner 
26 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2017 för ökade lev-

nadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
27 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd att i bokföringen använda annat språk än 

svenska, danska, norska eller engelska 
28 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2017 års 

särskilda fastighetstaxering 
29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid 
30 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
31 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 
32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 
SKV A 2017:7 ändr. det allmänna rådet 

33 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2017 
34 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB 
35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
 
SKV A 2017 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2016 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Saniona AB:s utdelning år 2016 av aktier i Initiator Pharma A/S 
3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av CombiGene AB:s utdelning år 2016 av aktier i Panion Animal Health AB (tidi-
gare CombiGene Vet AB) 
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4 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av Inission AB:s utdelning år 2016 av aktier i Incap Oyj 
5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Lundin Petroleum AB:s utdelning år 2017 av aktier i International Petroleum 
Corporation 

6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2017 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid  

8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2017 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2017 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2017 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2017 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB 

13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar 

14 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värde-sätt-
ningen fr.o.m. 2018 års fastighetstaxering 

15 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2017 av aktier i Isofol Medical AB 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Bergman & Beving AB:s utdelning år 2017 av aktier i Momentum Group AB 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2017 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. 
beskattningsåret 2018 

19 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2018 för ökade lev-
nadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 

20 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
21 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft 
22 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2018 års 

särskilda fastighetstaxering 
23 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 
24 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 
SKV A 2018:8 ändr. det allmänna rådet  

25 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 
26 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 

16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 
 
SKV A 2018 
1 Skatteverket allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2017 
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2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Getinge AB:s utdelning år 2017 av aktier i Arjo AB 
3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) ut-
delning år 2017 av aktier i Effnetplattformen Dividend AB 

4 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2018 av aktier i Isofol Medical AB 

5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i KappAhl AB mot kontantlikvid 

6 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2018 av aktier i Bilia AB och MQ 
Holding AB 

7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid 

11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2019 års allmänna fastig-
hetstaxering 

12 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering 

13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering  

14 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesätt-
ningen fr.o.m. 2019 års fastighetstaxering 

15  Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av industrienheter utom täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstax-
ering 

16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner 

19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Atlas Copco AB:s utdelning år 2018 av aktier i Epiroc AB 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier eller depåbe-
vis med anledning av Autoliv, Inc.:s utdelning år 2018 av aktier eller depåbevis i 
Veoneer, Inc. 

21 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 
anledning av Kinnevik AB:s utdelning år 2018 av aktier i Modern Times Group MTG 
AB 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2018 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 
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23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2018 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid 
24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2018 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid  
25 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2018 av aktier i Nordea Bank AB mot aktier i Nordea Bank Abp 
26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av HomeMaid AB:s utdelning år 2018 av aktier i Veteranpoolen AB 
27 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2019 för ökade lev-

nadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2018 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Absolicon Solar Collector AB:s utdelning år 2018 av aktier i Industrial Solar 
Holding Europe AB 

30 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
31 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal vid 2019 års särskilda fastighetstaxering 
33 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2019 
SKV A 2019:10 ändr. det allmänna rådet  

34 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2019 
35 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2019 
36 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av Hemfosa Fastigheter AB:s utdelning år 2018 av aktier i Nyfosa AB 
 
SKV A 2019 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2018  
2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2018 av aktier i Com Hem Holding AB mot aktier i Tele2 AB 
3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2018 av aktier eller depåbevis i BlackPearl Resources Inc. mot aktier i Inter-
national Petroleum Corporation 

5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2019 av aktier i Strax AB mot kontantlikvid 

6  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB 

7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
SaltX Technology Holding AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner 

8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för depåbevis med an-
ledning av inlösen år 2019 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd mot kontantlikvid 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning år 2019 av aktier i Nordic Enter-
tainment Group AB 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2019 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 
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13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid 
14 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 

värdesättningen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering 
15 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesätt-

ningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering 
16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid  
17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid 
18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid 
19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Cell 

Impact AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner 
20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 

MyFC Holding AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner 
21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 
22 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2020 för ökade lev-

nadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 
23 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och ar-

betsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020 
24 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. 

beskattningsåret 2020 
25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid 
26 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2020 års 

särskilda fastighetstaxering 
27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2020 
28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande 

av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2019 av aktier i 
Kinnevik AB mot depåbevis i Millicom International Cellular S.A.  

29 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2020 
30 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2020 
SKV A 2020:11 ändr. det allmänna rådet  

31 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
 
 
SKV A 2020 
1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2019 
2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-

ning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid 
3 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med 

anledning av RP Ventures AB:s utdelning år 2019 av aktier i ÅAC Microtec AB (nam-
nändrat till AAC Clyde Space AB) 
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4 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 

utbyte år 2019 och 2020 av aktier i Hemfosa Fastigheter AB mot aktier i Samhälls-
byggnadsbolaget i Norden AB  

5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av AB Electrolux utdelning år 2020 av aktier i Electrolux Professional AB 

6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
WeSC AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner 

7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i Delarka Holding AB mot kontantlikvid 

8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid 

9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i GoldBlue AB mot kontantlikvid 

10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid 

12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i Saltängen Property Invest AB mot kontantlikvid 

13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och 
värdesättningen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering 

14 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesätt-
ningen fr.o.m. 2021 års fastighetstaxering 

15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid 

17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i Kinnevik AB mot kontantlikvid 

18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
VNV Global AB:s nyemission år 2020 av aktier och teckningsoptioner  

19 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av 
utbyte år 2020 av aktier i VNV Global Ltd. mot aktier i VNV Global AB 

20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Gasporox AB:s utdelning år 2020 av aktier i GPX Medical AB 

21 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2021 för ökade lev-
nadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning 

22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av inlösen år 2020 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid 

23  Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2021 års 
särskilda fastighetstaxering 

24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Nelly Group AB:s (tidigare Qliro Group AB) utdelning år 2020 av aktier i 
Qliro AB 

25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anled-
ning av Nelly Group AB:s (tidigare Qliro Group AB) utdelning år 2020 av aktier i 
CDON AB 

26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av 
MaxFastigheter i Sverige AB:s nyemission år 2020 av hybridobligationer och teck-
ningsoptioner 
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27 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2021 
28 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal 

vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2021 
29 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk 
30 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2021 
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