Mot. 1977178
1965-1968
Motion
1977/78:1965
av Karin Ahrland och Daniel Tarschys
med anledning av propositionen

1977/78:181 om ny taxeringsorga

nisation i första instans, m. m.

Enligt propositionen skall underrättelse om taxeringsnämnds beslut om
avvikelse från deklaration sändas till skattskyldig i brev. Tidigare skyldighet
att rekommendera meddelandet slopas alltså. l cx:h för sig måste det anses
praktiskt att slopa kravet på rekommenderad försändelse. Det innebär alltid
extra besvär att gå till posten och lösa ut ett rek. Det är också som
departementschefen

anför

mycket

sällan

som

utsända

underrättelser

kommer på avvägar. Risken att ett brev med besked om avvikelsen inte
skulle nå skattskyldig är således liten. Däremot kan man inte bortse från
remissinstansernas farhågor att en skattskyl.dig skafTar sig förlängd besvärstid
genom att påstå att någon underrättelse inte mottagits. Att taxerings
nämnden begär någon form av skriftligt erkännande från en skattskyldig kan
också vara av psykologiskt värde för att vederbörande med större säkerhet
skall inse vikten av att snarast sätta sig in i följderna av beslutet.
För att taxeringsmyndigheterna skall kunna planera sitt arbete är det
dessutom av stor vikt att man när den allmänna besvärstiden är ute kan bilda
sig en rimlig uppfattning om antalet besvärsmåL
På grund av det anförda anser vi att någon form av bevis om att en
skattskyldig erhållit besked om avvikelsen behövs. Den mest praktiska
formen som också innebär minst besvär för alla är s. k. delgivningskvitto (3

�

delgivningskungörelsen). Taxeringsnämndens beslut är otvivelaktigt av den
vikt att det inte kan anses överdrivet att tillämpa delgivningsförfarande.
Med stöd av det anförda yrkar vi
att riksdagen ändrar förslaget i propositionen 1977/78:181 beträf
fande 69

�4

mom. TL så att det i stället kommer att lyda:

Underrättelse som avses i denna paragraf får ske genom delgivning.
Stockholm den 3 maj 1978
KARIN AHRLAND (fp)
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DANIEL TARSCHYS (fp}

