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Ärende  Skattetagarens ränta i särskilda fall 
  
 
 
 
 
 Enligt 18 § 1 mom. lagen om skatteredovisning uppbärs av skattetagaren eller betalas 

åt denna ränta också i det fall att redovisningen har varit felaktig, att skattetagaren har 
beviljats anstånd med återkravet av en redovisad skatt, att det belopp som skall 
uppbäras av skattetagaren med stöd av 20 § har överförts att uppbäras i samband med 
följande månadsredovisning eller att det före redovisningen till skattetagaren annars 
har betalts eller denna annars betalt skatter som skall behandlas vid redovisningarna. 
I 18 § 3 mom. lagen om skatteredovisning sägs att skattestyrelsen utfärdar närmare 
bestämmelser om beräkning av de räntor som avses i denna paragraf och om sådan 
betalning som sker före redovisningen av skatter som skall behandlas vid 
redovisningen. 

 
Redovisningsfel 
 
 Den ränta som påförs på beloppet som till följd av ett redovisningsfel skall uppbäras 

av skattetagaren eller betalas till denna beräknas från den felaktiga redovisningens 
betalningsdag till korrigeringsredovisningens betalningsdag. 

 
 En höjd ränta med anledning av ett väsentligt redovisningsfel beräknas från 

förfallodagen i korrigeringsredovisningens indrivningsmeddelande till den dag då 
skattetagaren betalar det belopp som uppbärs av honom eller till den efter 
förfallodagen påföljande redovisningens betalningsdag då skatten i 
indrivningsmeddelandet dras av från det belopp som skall redovisas till skattetagaren. 
Räntan som skall betalas till skattetagaren beräknas till betalningsdagen. 

 
Anstånd 
 
 Den ränta som till följd av anstånd skall uppbäras av skattetagaren beräknas på det 

obetalda kapitalet från anståndets första dag till återbetalningsdagen. Om beloppet för 
vilket anstånd har beviljats erläggs i betalningsrater, beräknas räntan för varje rat i 
betalningsprogrammet från den dag då anstånd beviljades till betalningsdagen av 
respektive rat som skall betalas eller till betalningsdagen av den redovisning då 
betalningsraten har uppburits av skattetagaren. 
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Beloppet överförs att uppbäras i följande månadsredovisning 
 
 Räntan på ett belopp som överförs att uppbäras vid den följande 

månadsredovisningen beräknas från den ordinarie betalningsdagen till den följande 
redovisningens betalningsdag. Om skattetagaren betalar det belopp som överförs till 
den följande redovisningen senast på den ursprungliga redovisningens ordinarie 
betalningsdag, uppbärs ingen ränta på beloppet som skall uppbäras. Om skattetagaren 
betalar beloppet som skall uppbäras av honom efter den ursprungliga redovisningens 
betalningsdag men före den följande redovisningens betalningsdag, beräknas räntan 
till den dag då skattetagaren erlägger beloppet. 

 
Skattetagarens förskottsinbetalning 
 
 Då skattetagaren betalar skatter som skall uppbäras i samband med redovisningen 

före redovisningens betalningsdag, räknas betalningen då redovisningen verkställs 
såsom prestation för beloppet som skall uppbäras av skattetagaren och det betalas 
ränta till honom från betalningsdagen till den ifrågavarande redovisningens ordinarie 
betalningsdag. 

 
 Det betalas ingen ränta till skattetagaren vid återbäring av en prestation som obefogat 

och utan att direkt ansluta sig till redovisningen betalats till 
skatteuppbördsmyndigheten. 

 
Tidigarelagd betalning av redovisning 
 
 Då skatteuppbördsmyndigheten med anledning av myndighetens beslut betalar en 

prestation till skattetagaren innan redovisningen verkställs, beräknas en ränta från 
betalningsdagen till redovisningens ordinarie betalningsdag på beloppet som skall 
betalas. 
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