Skattedepartementets cirkulæreskrivelse af 29. juni 1979
til skatteråd, skyldråd og amtsskatteinspektorater om kassation af arkivalier
[NB. Gælder for arkivalier vedr. person-, ejendoms- og selskabsbeskatning før 1970 hos
kommunerne]

I tilslutning til skrivelser herfra af 24. marts 1970 og 23. marts 1972 bestemmes:
A. Personbeskatning:
Bevares skal:
Før 1970
1. Mandtalslister for årene til og med 1930 (skatteåret 1931/32) samt for kalenderårene
1933, 1939, 1944 og 1954. Mangler mandtalslister for de nævnte årgange, bevares nærmest foregående årgang. Mangler også disse, bevares i stedet nærmest følgende årgang.
Mandtalslister 1959-1969 bevares fuldstændigt. I de tilfælde, hvor mandtalslister og fortegnelser over den foreløbige ansættelse af indkomst og formue er ført i samme bind eller
hæfte, bevares mandtalslisterne fuldstændigt.
2. Skatteligningslister for statsskat til og med skatteåret 1931/32. Hvis mandtalslister mangler, bevares desuden skatteligningslister for årene nævnt under stk. 1, pkt. 1.
3. Selvangivelser bevares for årene til og med 1920, for 1929 (skatteåret 1930/31), 1933,
1939, 1944, 1954, 1959 og 1969. Mangler selvangivelser for de nævnte årgange, bevares
nærmest foregående årgang. Mangler også disse, bevares i stedet nærmest følgende årgang. Tilsvarende regler gælder for materiale vedrørende dødsboer.
Fra 1970 til og med 1977
4. [udeladt]
Stk. 2. Kasseres må:
Før 1970
1. Mandtalslister, som ikke skal bevares i henhold til stk. 1 pkt. 1
2. Skatteligningslister for statsskat for årene efter skatteåret 1931/32, jfr. dog stk. 1 pkt. 2.
3. Korrespondance om enkelte skatteydere. Dette gælder også sager om eftergivelse af skat.
Kassationsfrist: 7 år.
4. Selvangivelser som ikke skal bevares i henhold til stk. 1 pkt. 3.

Kassationsfrist: For bogførings- og regnskabspligtige skatteydere 20 år. For andre skatteydere 10 år.
Fra 1970 til og med 1977
5. [udeladt]
6. [udeladt]

B. Ejendomsbeskatning:
1. Vurderingsskemaer.
Kassationsfrist: 12 år.
2. Vurderingsfortegnelser.
Kassationsfrist: 12 år.
Dog bevares vurderingsfortegnelser fra 10., 13. og 14. vurdering, så længe der er praktisk
brug for dem.
[NB. Kommunens eksemplar af vurderingsfortegnelserne skal bevares]
C. Beskatning af selskaber m.v.
Selvangivelser med tilhørende bilag for selskaber, foreninger etc. bevares indtil videre.
Ovennævnte under A – C anførte bestemmelser gælder uanset, hvor det omhandlede materiale
befinder sig.
e.b.
Knud Lund
eksp.sekr.

