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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 9 kap. 7 och 8 §§ och 13 kap. 10 och 11 §§ skatte-

förfarandeförordningen (2011:1261) ska ha följande lydelse. 

9 kap. 

7 §    Sådan dokumentation om upplåtelse av en plats för torg- och marknads-

handel som avses i 39 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska 

innehålla följande identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till 

och för dennes företrädare:  

1. namn eller, om det är fråga om en juridisk person, företagsnamn,

2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. postadress, och

4. telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats

till platsupplåtaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första 

stycket för den som godkännandet gäller.  

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då 

upplåtelsen av platsen för torg- och marknadshandel skedde. 

8 §    Sådan dokumentation om omsättning av investeringsguld som avses i 

39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande upp-

gifter:  

1. vad transaktionen avser,

2. köparens namn eller, om det är fråga om en juridisk person, företags-

namn, 

3. köparens personnummer, samordningsnummer eller organisations-

nummer, 

4. köparens postadress, och

5. köparens telefonnummer.

Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats

till säljaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket 

för den som godkännandet gäller.  

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då 

uppgifterna dokumenterades. 
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SFS 2018:1844 13 kap. 

10 §    Ett beslut enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om 

ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med 

rätt belopp ska innehålla följande uppgifter för varje betalningsmottagare:  

1. den skatt som ska betalas,

2. den redovisningsperiod då skatteavdraget skulle ha gjorts,

3. ersättningens storlek, och

4. namn eller företagsnamn och personnummer, samordningsnummer eller

organisationsnummer. 

11 §    En överenskommelse om företrädaransvar enligt 59 kap. 19 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:  

1. parternas namn eller företagsnamn och personnummer, samordnings-

nummer eller organisationsnummer, 

2. datum för överenskommelsen,

3. den skatteskuld eller avgiftsskuld som överenskommelsen avser,

4. det belopp som företrädaren ska betala, och

5. den tidpunkt eller de tidpunkter när betalning senast ska ske.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

Martina Löfstrand 

(Finansdepartementet) 
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