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1 Skatteverkets synpunkter 

Skatteverket ser positiva effekter av förslaget att harmonisera begrepp som rör 
befolkningsstatistik. En harmonisering av begrepp som rör befolkningsstatisk kan utgöra ett 
verktyg i bedömningen av Skatteverkets egen registerkvalité.  

Skatteverket vill lyfta fram att de begrepp som föreslås i förordningen inte harmoniserar 
med de begrepp som idag används i myndighetens verksamhet inom folkbokföring och 
fastighetstaxering. 

Definitionen av stadigvarande bosättning som används i förslaget till förordning finns inte i 
folkbokföringslagen (1991:481). För folkbokföringen är prövningen av var en person ska 
vara folkbokförd framåtsyftande medan det föreslagna begreppet stadigvarande bosättning i 
förordningen är bakåtsyftande.  

En del av de bostäder som ingår i begreppen i förslaget till förordning ingår i de 
byggnadstyper som återfinns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). En del bostäder som är 
inrymda i t.ex. tillfälliga byggnader, vårdbyggnader, hotell och byggnader som inte är 
inrättade för boende ingår dock inte i de byggnadstyper som finns i fastighetstaxeringslagen.  

Det är även så att en del bostäder, såsom dessa definieras i förslaget till förordning, inte 
betraktas som bostäder enligt reglerna i fastighetstaxeringslagen. Det innebär att inte 
samtliga de bostäder som ska finnas med i den statistik som ska lämnas överhuvudtaget 
finns tillgängliga i fastighetstaxeringsregistret.   

Detta innebär att någon statistik som är ordnad på ett sådant sätt inte kan hämtas in direkt 

från folkbokföringsdatabasen eller fastighetstaxeringsregistret utan behöver bearbetas av den 

nationella statistikmyndigheten. 
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm  och föredragits av 
skatteombudet Tomas Leffler. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: 
överdirektören Fredrik Holmberg och enhetschefen Susanne Jerkenhag.  
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