
Skatteutskottets betänkande 

1978179:54 

med anledning a,· propositionen 1978179:204 om omläggning av 
skogsbeskattningen jämte motioner 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen 1978179:204 att 
riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i kommunalskattclagen (1928:370), 
2. lag om iindring i skogskontolagen ( l 954: 142). 

,törslaget innebär en relativt genomgripande omläggning av reglerna för 
beskattning av skogsinkomster. Vad gäller reglernas principiella uppbyggnad 
föreslås dock inga större ändringar. Sålunda skall liksom hittills intäkter på 
grund av avyttring av skog under innehavstiden, dvs. upplåtelse av 
avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och försäljning eller uttag av skogspro

dukter Oeveranstimmer), beskattas som intäkt av skogsbruk. Enligt såväl de 
nuvarande som de föreslagna reglerna skall vidare beskattningskonsekven
serna på grund av avyttring av fastighet med skog prövas inom ramen för 
realisationsvinst reglerna. Någon egentlig skogsbeskattning skall således inte 
förekomma vid försäljning av en skogsfastighet. 

Skillnaden mellan de regler som nu gäller och de i propositionen föreslagna 
reglerna hänför sig i första hand till beräkningen av avdrag på grund av 
avverkningar under innehavstiden. F. n. kan sådant avdrag i princip medges 

endast om och i den mån skogsägaren kan visa att avverkningen medfört en 
förrådsminskning eller att det verkliga v[irdet på skogen efter avverkningen 
understiger skogens skattemässiga restvärde. Att uppskatta volymen eller 
värdet på skogen vid olika tidpunkter är emellertid ofta ytterst svårt. Vid 
tillämpning av de föreslagna reglerna undviks viirderingsproblcm av detta 
slag. Beräkningen av avdrag baseras i stiillet på beskattningsårets intäkter på 
grund av avyttring av skog. Avdrag skall enligt förslaget normalt medges med 
ett belopp motsvarande 50 '?6 av summan av beskattningsårets intäkter till 
följd av rotpost försäljning och 30 % av intäkterna till följd av försäljning eller 
uttag av skogsprodukter. Har fysisk person förviirvat en fastighet höjs dock, 
såvida förvärvet medfört mer ändamålsenliga brukningscnheter (rationalise
ringsförvärv), avdragsnivån under viss tid till det dubbla. Avdrag kan således 
i dessa fall medges med ett belopp motsvarande hela intäkten till följd av en 
rotpostförsiiljning och med 60 % av intäkten till följd av försäljning eller uttag 
av skogsprodukter. 

Det sammanlagda avdragsbcloppet under innehavstiden får, såvitt gäller 
fysiska personers skogsinnehav. enligt förslaget uppgå till högst 50 % av 

skogens anskaffningsviirde. För juridiska personer föreslås att avdragsutrym-
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met skall bcgriinsas till 25 % av anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärde 

avses i princip den del av vederlaget för en skogsfastighet som kan anses 

belöpa på skog och skogsmark. Den som förviirvat en skogsfastighet genom 

arv, gåva eller annat benetikt fång föreslås få samma möjligheter till avdrag 

som den tidigare ägaren skulle ha haft om denne alltjämt hade innehaft 

fastigheten. 

I propositionen behandlas åtskilliga frågor som inte har någon direkt 

anknytning till avdragssystemets utformning. Propositionen innehåller t. ex. 

förslag om hur realisationsvinsten skall beriiknas vid avyttring av del av en 

skogsfastighet och vilka regler som skall gälla om säljaren av en skogsfas

tighet förbehåller sig riitt till avverkning på den sålda fastigheten. Andra 

förslag gäller riilten till avdrag för lantmiiterikostnader och möjligheten för en 

skogsiigare att - utan skatteeffekt - efter framställning från skogsvårds

styrelsc reservera medel, som betalats in på skogs konto, för framtida 

återviixtåtgiirder. 

De nya reglerna skall enligt förslaget tillämpas i huvudsak fr. o. m. 1981 års 

taxering. I fråga om fastigheter som förviirvats före övergången till det nya 

avdragssystemet skall i princip gälla att det nuvarande ingångsv[irdet blir 

anskaffningsviirde vid tillämpning av de nya reglerna och att det nuvarande 

gällande ingångsvärdet (skogens skattemässiga restvärde) blir gällande 

ingångsvärde i det nya systemet. För fastigheter som förvärvats före år 1952 
beräknas dock inte något anskaffningsvärde. I syfte att underlätta införandet 

av det nya systemet föreslå5 siirskilda regler för fastigheter som förvärvats 

genom köp, byte eller liknande fång under de närmaste åren före övergång

en. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928:370)1 

dels att punkt 11 av anvisningarna till 21 * skall upphöra att gälla, 

dels att punkt 1 av anvisningarna till 18 §, punkterna 3 och 5 av 

anvisningarna till 21 §,punkterna 1 och 7 av anvisningarna till 22 §,punkt 5 

av anvisningarna till 28 §, punkt 4 av anvisningarna till 35 §, punk! 2. a. av 

anvisningarna till 36 §samt punkt 1 av anvisningarna till 41 §skall ha nedan 

angivna lydelse, 

dels att till anvisningarna till 22 § skall fogas en ny punkt, 8, av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Anvisningar 

till 18 s 
1. 2 I allmänhet torde - vad angår jordbruksfastighet - förvärvskälla 

sammanfalla med taxeringsenhet. 

Men detta är icke alltid fallet, utan 

kunna understundom flera taxerings

enheter i innehavarens hand bilda en 

förvärvskälla. Detta inträffar exem

pelvis, om fastigheter brukas tillsam

mans såsom en förvaltningsenhet, 

något som jämförelsevis ofta inträf

far i fråga om skogsfastigheter. För 

att fastigheter skola tillsammans 

bilda en förvaltningsenhet fordras 

icke blott att de hava gemensam 

innehavare och stå under överinse

ende av innehavaren eller dennes 

representant, utan jämväl att de stå 

under gemensam förvaltning och 

drift på sådant sätt, att de framträda, 

ekonomiskt sett, såsom en naturlig 

enhet. I enlighet härmedfå exempel

vis de statens skogar, som tillhöra olika 

revir. icke anses tillhöra en och samma 

fervärvskälla. 

Aven är att märka, att, om olika 

skattskyldiga draga inkomst av sam-

Men detta är inte alltid fallet, utan 

ibland kan flera taxeringsenheter i 

innehavarens hand bilda en för-

värvskälla. Detta inträffar exempel

vis om fastigheter brukas tillsam

mans som en förvaltningsenhet, 

något som jämförelsevis ofta inträf

far i fråga om skogsfastigheter. För 

att fastigheter skall tillsammans bilda 

en förvaltningsenhet fordras inte 

bara att de har gemensam innehava

re och står under överinseende av 

innehavaren eller dennes represen

tant utan även att de står under 

gemensam förvaltning och drift på 

sådant sätt att de framträder, 

ekonomiskt sett, som en naturlig 

enhet. 

Vidare är att märka att om olika 

skattskyldiga har inkomst av samma 

1 Senaste lydelse av punkt 11 av anvisningarna till 21 * 1972:741. 
2 Senaste lydelse 1951:790. 
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ma fastighet, så kan denna fastighet 

för den ene skattskyldige vara att 

anse som särskild förvärvskälla men 

för den andre som ingående i en 

mera omfattande förvärvskälla. Om 

sålunda ägaren av ett större gods har 

vissa därunder lydande hemman 

eller hemmansdelar utarrenderade 

men en del under eget bruk, så är 

varje sålunda utarrenderat område 

att för arrendatorns del räkna som 

särskild förvärvskälla, under det att 

för ägaren godset i dess helhet kan bli 

en enda förvärvskälla. Härför erford

ras emellertid, att fastigheterna i 

ägarens hand bilda ett verkligt drift

komplex, som har ej blott gemensam 

central ledning utan även gemensam 

förvaltning eller andra gemensamma 

driftkostnader. 

Om flera fastigheter, som utgöra 

en förvaltningsenhet, ligga till en del 

inom en kommun och till annan del 

inom annan kommun, skall in

komsten av sådan förvärvskälla för

delas till beskattning inom de olika 

kommunerna enligt bestämmelser

na i 56 §. 

4 
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fastighet, så kan denna fastighet för 

den ene skattskyldige vara att anse 

som särskild förvärvskälla men för 

den andre som ingående i en mera 

omfattande förvärvskälla. Om äga

ren av ett större gods har vissa 

därunder lydande hemman eller 

hemmansdelar utarrenderade men 

en del under eget bruk, så är varje 

utarrenderat område att för arrenda

torns del räkna som särskild för

värvskälla under det att för ägaren 

godset i dess helhet kan bli en enda 

förvärvskälla. Härför erfordras emel

lertid att fastigheterna i ägarens hand 

bildar ett verkligt driftkomplex som 

inte bara har gemensam central 

ledning utan även gemensam för

valtning eller andra gemensamma 

driftkostnader. 

Om flera fastigheter, som utgör en 

förvaltningsenhet, ligger till en del 

inom en kommun och till annan del 

inom annan kommun, skall in

komsten av sådan förvärvskälla för

delas till beskattning inom de olika 

kommunerna enligt bestämmelser

na i 56 §. 

till 21 § 

3. 3 Skogsbruk, varmed avses 

egen eller arrenderad fastighets ut

nyttjande för skogshantering, anses 

såsom ett särskilt sätt att utnyttja 

fastigheten och räknas förty icke 

såsom binäring till jordbruk. 

Under skogsbruk inbegripes skogs

avverkning på grund av avverknings

rätt, som skallsky/dig vid avyttring 

3 Senaste lydelse 1972: 741. 

3. Tills ko g s b r u k hänförs egen 

eller arrenderad fastighets utnyttjan

de för skogshantering. Skogsbruk 

anses som ett särskilt sätt att utnyttja 

fastigheten och räknas där.för inte 

som binäring till jordbruk. 

Awerkning av skog på grund av 

avverkningsrätt, som den skal/skyl

dige vid överlåtelse av fastighet eller 
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eller annan överlåtelse av fastighet 

förbehållit sig på fastigheten, och 

avyttring av sålunda förbehållen 

skogsavverkningsrätt. Skogsawerk

ning på annans mark på grund av 

särskild upplåtelse av avv_erkningsrätt 

och avyttring av skogsavverkningsrätt 

när skogsavverkningen eller avyttring

en icke ingår i skogsbruk är att hä11föra 

till rörelse. 

Öiwgår skogsavverkningsrätt till 

annan genom bodelning eller eljest på 

grund av g((torätt eller genom arv, 

testamente, .fördel av osk((t bo eller 

gåva, skall anses som om avverknings

rätten aiyttrats mot vederlag motsva

rande dess allmänna saluvärde vid 

övergången och som om vederlaget 

erlagts kontant. 

5 
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vid fastighetsbildning har förbehållit 

sig på fastigheten, och avyttring av 

sådan avverkningsrätt hänförs till 

skogsbmk. Avverkning på annans 

mark på grund av särskilt förvärvad 

avverkningsrätt och avyttring av 

sådan avverkningsrätt hänförs där

emot till rörelse (jfr punkt 5 av anvis

ningarna till 28 §). 

Har den, som idkat skogsbntk, till- Bedriver skattsAyldig, vid sidan av 

lika drivit virkesförädling eller utvin- skogsbruk, i större omfattning virkes

ning av biprodukter av skogsbruket förädling eller utvinning av bipro

såsom tjära o. dyl .. anses denna verk- dukter av skogsbmk, hänförs denna 

samhet som skogsbruk, där den varit verksamhet till rörelse. Ar verksam

ai• mindre omfattning eller väsentligen heten av mindre omfattning hänförs 

avsett husbehov. Har d_vlik verksamhet den till skogsbruk. 
däremot varit av större omfattning och 

bedrivits med särskilda anordningar av 

stadigvarande art, t. ex. fasta ko/ugn

ar. fasta tjärugnar eller dyl.. anses 

särskild rörelse .!Oreligga. 

5.4 Till intäkt av skogsbruk 

hän.!Ores intäkt genom avyttring av 

skogsprodukter, därunder inbegripna 

produkter av sådan föräd/i1igsverk

samhet, som ingår i skogsbruket, samt 

intäkt genom upplåtelse av avverk

ningsrätt till skog. Likaledes häf!!Ores 

till intäkt av skogsbruk värdet av 

4 Senaste lydelse 1977:80. 

5. Till intäkt av skogs b r u k 

hänförs ersättning för avyttrade 

skogsprodukter samt ersättning på 

grund av upplåtelse av avverknings

rätt till skog. Vidare hänförs till intäkt 

av skogsbruk värdet av skogspro

dukter, som den skattskyldige har 

tillgodogjort sig för ny-, till- eller 
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skogsprodukter, som den skattskyl

dige tillgodogjon sig för ny-, till-eller 

ombyggnad eller för reparation och 

underhåll av byggnader, markan

läggningar och inventarier på fastig

heten eller för sitt hushåll eller eljest 

för sin, sin familjs och sina personliga 

tjänares räkning, dock ej vedbränsle, 

eller för arbetspersonalens behov 

eller på annan av den skattskyldige 

innehavd fastighet eller i rörelse, som 

av honom drivits. 

Vinst genom avyttring av växande 

skog i samband med avyttring av 

marken skall, om icke vinsten i dess 

helhet skall beskattas enligt 27 §som 

inkomst av rörelse. beskattas som 

realisationsvinst (jf'r punkt 2.a. av 

anvisningarna till 36 §). 

6 

Föreslagen (~·de/se 

ombyggnad eller för reparation och 

underhåll av byggnader, markan

läggningar och inventarier på fastig

heten eller i övrigt för sin eller sin 

familjs räkning, dock ej vedbränsle, 

eller för arbetspersonalens behov 

eller i annan av den skattskyldige 

bedriven verksamhet. 

Ersättning på gnmd avfastighetsav

yttring 11tgör inte i något fall intäkt av 

skogsbruk (ifr 27 § och punkt 2.a. av 

am·isningarna till 36 §). Vad nu sagts 

gäller även ersättning på grund m• 
sådan marköve1:föring som avses i 

punkt {första stycket av anvisningarna 

till 35 § och engångsersättning på 

grund av al(framtidsupplåtelse enligt 

andra stycket sistnämnda anvisnings

punkt. 

Ersättning .fOr avyttrade skogspro

dukter samt ersättning på grund av 

upplåtelse av avverkningsrätt utgör 

inte intäkt av skogsbruk till den del 

ersättningsbeloppet behandlas som 

engångsersättning på grund av all

framtidsupplåtelse (j/r pu11kt 4 tredje 

stycket av anvisningarna till 35 §). 

övergår avverkningsrätt till skog till 

ny ägare på annat sätt än genom köp, 

byte eller därmedjän1/orligtjäng skall 

anses som om avverkningsrätten avytt

rats för ett vederlag motsvarande dess 

marknadspris i'id övergå11gen och som 

om vederlaget betalats kontant. 
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till 22 ~ 
I.' Till driftkostnader hiinfiires I. Till driftkostnader hänfdrs lön 

lön eller liknande vederlag liksom eller liknande vederlag liksom un-
underhåll åt personal. som använts derhåll åt personal, som använts för 

för jordbruket eller dess binäringar: 
undantagsförmåner. pensioner. pe
riodiska utbetalningar på grund av 
förutvarande ans@lning på fastighe
ten: arrendeavgift: avgäld, som sko

lar utgd ar fastigheten: ränta på lånat 
kapital som nedlagts i fastigheten 
eller använts för dess drift: kostnader 
för inköp av djur. utsäde, foder, 
gödselmedel och dylikt: kostnader 
för reparation och underhåll av drift
byggnader, markanläggningar och 
inventarier: kostnader för vård och 
underhåll av skog, såsom förvalt
ning, bevakning. viig- och byggnads
underhåll. skogsk11l111r, skydds
dikning. skogsindelning m. m., samt 
vid skogsavverkning kostnader för 
virkets huggning, till redning. utdriv
ning. flottning m. m.: kostnader för 
försiikring av personal. byggnader, 
skog, gröda, djur, förråd och inven
tarier som C'.i äro att hänföra till 
personlig lösegendom. m. m. 

jordbruket eller dess biniiringar: 
undantagsförmåner. pensioner, pe
riodiska utbetalningar på grund av 
förutvarande anstiillning på fastighe
ten: arrendeavgift: avgiild, som hän

fiir s~~ rill fastigheten: r~inta på lånat 
kapital som nedlagts i fastigheten 
eller använts för dess drift: kostnader 
för inköp av djur, utsiide, foder, 
gödselmedel och dylikt: kostnader 
för reparation och underhåll av drift
byggnader, markanläggningar och 
inventarier: kostnader.för anläggning 

m· ny skog: kostnader för vård och 
underhåll av skog, såsom förvalt
ning, bevakning, viig- och byggnads

underhåll, skyddsdikning, skogsin
delning m. m .. samt vid skogsav
verkning kostnader för virkets hugg
ning, tillredning. utdrivning, flott
ning m. m.: kostnader för försäkring 
av personal. byggnader. skog, gröda. 
djur, förråd och inventarier som inte 

är att hänföra till personlig lösegen-
dom. m. m. Skall ersä1111ingför av1·11-

rade skogsproduktcr behandlas som 
engdngsersä11ning pd grund m• all

.fiwnridrn11pld1else (//i" 111111k1 4 tre1(ie 

stycker m· a111·is11i11gama rill 35 .1'). är 

kosrnaclemafi.ir al'rerkni11ge11 ändd all 

anse som drifikosrnacler i skogsbru

ker. 

Till reparation och underhåll hän- Till reparation och underhåll hän-

.fi:iras vid tillämpning av första styck- förs vid tillämpning av första stycket 
et kostnader för sådana iindringsar- kostnader för sådana iindringsarbe-
beten på ekonomibyggnad som äro ten på ekonomibyggnad som nor-

s Senaste lydelse 1976: !094. 
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normalt påräkneliga i jordbruksdrift, 
såsom upptagande av nya fönster
eller dörröppningar samt flyttning av 
innerväggar eller inredning i sam
band med omdisponering av eko
nomibyggnad, exempelvis i sam
band med omläggning av driften 
från en animalieproduktion till en 
annan. Åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av byggnaden, 
såsom niir ett djurstall omb,1xges för 
att i stiillet anviindas för helt annat 

iindamål, hä11f<ires dock l'.i till repara
tion och underhåll. 

Som driftkostnad skall anses även 
anskaffning och insättning av så
dana utrustningsdetaljer i skydds
rum som ha viirde endast från civil
försvarssynpunkt, såsom speciella 
dörrar, luckor och karmar för dessa, 
inre begränsningsväggar för gasfång 
vid ingångar och reservutgångar, 

luftrenare och tillhörande fördel
ningsledningar. 

Kostnad för inköp och plantering 
av triid och buskar för yrkesmässig 
frukt- eller bärodling får efter den 
skattskyldiges eget val dragas av 
antingen i sin helhet för det år kost
naden uppkommit eller enligt av
skrivningsplan. Vid planenlig av

skrivning fördelas kostnaderna på ett 
antal år i följd så att de kunna i sin 
helhet dragas av under den tidrymd 

odlingen beräknas vara ekonomiskt 
användbar. Föreskrifterna i punkt 4 
sjätte stycket äga motsvarande till

lämpning. 

Värdet av fastighetens egna pro
dukter, som användas för fastighe
tens fortsatta drift, får G1:/öras som 
driftkostnad men skall då samtidigt 

8 

Föreslagen lydelse 

malt kan påräknas i jordbruksdrift, 
såsom upptagande av nya fönster
ellerdörröppningar samt flyttning av 
innerväggar eller inredning i sam
band med omdisponering av eko
nomibyggnad, exempelvis i sam
band med omläggning av driften 
från en animalieproduktion till en 
annan. Åtgiird som innebär en 
viisentlig iindring av byggnaden, 
såsom niir ett djurstall b.1xgs om för 
att i stiillet användas för helt annat 
ändamål, hä11f'ärs dock inte till repa
ration och underhåll. 

Som driftkostnad skall anses iiven 
anskaffning och insättning av så
dana utrustnirigsdetaljer i skydds
rum som har värde endast från civil
försvarssynpunkt, såsom speciella 
dörrar, luckor och karmar för dessa, 
inre begränsningsväggar för gasfång 
vid ingångar och reservutgångar, 

luftrenare och tillhörande fördel
ningsledningar. 

Kostnad för inköp och plantering 
av träd och buskar för yrkesmiissig 
frukt- eller bärodling får efter den 
skattskyldiges eget val dras av 
antingen i sin helhet för det år kost
naden uppkommit eller enligt av
skrivningsplan. Vid planenlig av

skrivning fördelas kostnaderna på ett 
antal år i följd så att de i sin helhet 
kan dras av under den tidrymd 

odlingen beriiknas vara ekonomiskt 
användbar. Föreskrifterna i punkt 4 
sjätte stycket skall tillämpas. 

Värdet av fastighetens egna pro
dukter, som används för fastighetens 
fortsatta drift, får.föras a1• som drift
kostnad men skall då samtidigt tas 
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upptagas som intäkt. upp som intäkt. 
Avdrag för avsättning till pensions- eller personalstiftelse och kostnad för 

pensionsförsiikring får ske enligt bestämmelserna om rörelse i punkt 2 av 

anvisningarna till 29 *· 
Redovisar arbetsgivare enligt lagen(] 967:53 0 om tryggande av pensions

utfästelse m. m. i sin balansräkning en post Avsatt till pensioner, äger punkt 2 

av anvisningarna till 29 * motsvarande tilliimpning i fråga om jordbruksfas
tighet. 

Skattskyldigs barn, som fyllt 16 år, 
taxeras självt för den inkomst av 
arbete på fastigheten som barnet kan 
ha haft i form av pengar, naturaför
måner eller annat, dock högst för vad 
som motsvarar marknadsmässigt 
vederlag för barnets arbetsinsats. 
Motsvarande belopp får dragas av 
som driftkostnad. För lön och under
håll till den skattskyldiges barn, som 
ej fyllt 16 år, får avdrag icke göras. 
Lönen och underhållet skall då i:i 
heller upptagas som inkomst för 
barnet. 

Skattskyldigs barn, som fyllt 16år, 
taxeras självt för den inkomst av 
arbete på fastigheten som barnet kan 
ha haft i form av pengar, naturaför

måner eller annat, dock högst för vad 
som motsvarar marknadsmässigt 
vederlag för barnets arbetsinsats. 
Motsvarande belopp får dras av som 
driftkostnad. För lön och underhåll 
till skatts/...yldigs barn, som ej fyllt 16 
år, får avdrag inte göras. Lönen och 
underhållet skall då inte heller tas 

upp som inkomst för barnet. 

Punkt 18 av anvisningarna till 29 * iiger motsvarande tilliimpning beträf-
fande inkomst av jordbruksfastighet. 

7. 6 Har skog arvcrkats eller m:i·tt

rats 11ta11 sam ha 11 d m cd a 1· -

y t t r i 11 g a I' mark e 11 • . tilr ägare11 
e.fin eget val 11i111a avdrag all/ingen.för 

minskning av skogens för honom 

gällande ingående virkes.förråd eller 

for minskning i skogens för honom 

gällande ingångsvärde. 

Med skogs ingångS\!ärde.förstås det 

värde. mrmed växande skog kan 

anses hava ingått i fastighetens värde 

vid den tidpunkt, då ägaren.förvärvade 

fastigheten. Har egendom. som skatt

skyldig erhållit såsom gåva av make 

6 Senaste lydelse 1978:739. 

7. A rdrag pd grund m· m:rttri11g m· 
skog medges enligr hesrämmelsema i 

dc1111a anris11ingspunkt. Bcdömninge11 
av rätten till avdrag sker med utgångs

punkt i skogens anskaf(11i11gs1•ärde och 

gällande ingå11g.wärde. Med an -

sk affn i 11gs1• är de a1•ses det värde 

som belöper på skog och skogsmark vid 

.förvärv av jordbmks,(astighet. Med 

gällande ingångsvärde a1·ses 

anska.ffni11gsvärdet minskat med av

drag som har medgetts enligt denna 

anvisningspunkt. I punkt 8 .föreskrivs 

hur anska.ffningsvärdet och det gäl/an-



Skt 1978179: 54 

f\'11\'{/ra11dc ~rdl'lw 

eller skyldcman, av gil'(lre11förvänats 

genom köp, byte eller därmedjän1/ör

ligt fång. skall i berörda hänseende 

sist11ämnda fd11g rara mgörande. 

Afutsrarande skall gälla, om make l'id 

bodel11ing i anledning av a11dra 

makens död erhållit egendom. som 

Jorstnämnda make jore äktenskapets 

i11gående eller u11der äktenskapet 

förvärvat genom köp. byte eller 

därmedjän1/brligtfång, eller om make 

vid hodelni11g av anna11 anledni11g än 

andra makens död erhållit ege11dom. 

som någondera make11.före äktenska

pets ingående eller under äktenskapet 

.fbrl'iin1at genom köp. byte eller 

därmedjän1lbrligtfång. Har även den 

skattskyldiges fångesman erhållit 

egendomen såsom gåva av make eller 

skyldeman eller vid sådan bodelning 

som nyss nämnts, skall bedömningen 

a1• skogens ingångSl'ärde ske, som om 

al'l'crkningen eller a1'.Vffringen av sko
gen verkställts av den som närmast 

.f(fre den skattskyldiges fångesman 

./brvärmt egendomen på annat sätt än 

genom sådan gåva eller bodelning. 

Dock .tär ingångSl'iirdet härigenom 

icke bestämmas till lägre belopp än det 

ränte. mrmed l'iixande skog kan 

anses ha ingått i det taxeringsvärde 

som gällde.for.fastigheten (jugo år.före 

avyllringen. 

Såsom fastighetens l'ärde är att 

Oll\i' l'icl kiip dcntiirfiwigheten erlag

da kiipeskilli11gc11 och l'id a1111a1j(irl'är\' 

det he/01111. cfil'r l'ilkc1 srämpelplikre11 

med m·seenclc d .fäsrig/Jer)/Örl'iirl'ef 

heriik11ats. eller. dän-·s1 s1iimpelplikr 
/iJr/i)n·ätTCI it·ke.fiird('.;af. det bl'lopp. 

1•/icr 1·ilkcr srämpel11lik1 skulle enlig/ 

clfcsr glillandc g1w1cll'r bcräk11ars. om 

10 
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de i11gångsl'iirdet beräk11as. Afed a v -

dragsgrunda11de skogsi11-

t ä k t arses ett belopp som mors\'(/rar 

summan al' beskatt11ingsårets hela 

intäkt på grund av 11pplåtelse ar 

avrerkningsrärr och 60 procent av 

beskatrningsårets intäkt på grund av 

m}·rrrade skogsprodukter eller på 

grund av att de11 skattskyldige har 

rillgodogjorr sig skogsprodukter i för

vän·skällan eller för eget bruk eller i 

a11nan av honom bedril'en verksam
het. 

Fysisk person .tär u11der i1111ehavsti

den avdrag med högst 50 procent av 

a11skafti1ingsvärdet. Vid taxeringenför 

visst beskattni11gsår medges avdrag 

med högst ha!l'a den avdragsgrundan

de skogsintäkten. 

Har.fysisk person.f(irl'än·atfasrighe

ten genom köp, byte eller därmed 

jän1törligtfäng eller genomfastighets

reglering eller k(vvning och 1•isar han 
genom iWi:it från lantbruksnämnd 

eller på a11nat sätt atr .fön·än•et utgör 

ett led ijordbrukers eller skogsbrukets 

yrrre rario11aliseri11g (ratio11aliseri11gs

.fonän'), medges avdrag med högst 

hela den (ll'dragsgru11dande skogsi11-

täkte11. Sådant avdrag medges endast 

1•id taxeringen för der beskattningsår 

under vilket.fastigheten har.förvärrats 

ochfNr de därpåjoljandefem beskatt

ningsdrcn. Vid .täsrighersreglering och 

k(rrning räknas som jlil1'iirrstidp11nkt 

den ridp1111k1 .för tillträde som gäller 

enligt fasrighersbildningslagen ( 1970: 

988) eller, 0111 den ska//skyldige har 

yrkat dcr och .fäsr(t:lwrsbildning sökts. 

den ridp1111kt tfir rillrräde som gäller 

enligt skri!iligr arral. De1 sm11111anlag

da ardragshe/11111)('/ enligt d('fta srycke 
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stämpe/p/ikt förelegat. Skogens för 

ägaren gällande ingångs

\' är cl e l//gör det sålunda beräknade 

i11gångsvärdet med avdrag.tör 1'ad han 

må ha .täu avdraga vid tid(f{are 

taxeringar. Har e,fter avverkning av 

skog eller upplåtelse GI' arverknings

räll den återstående skogens värde 

nedgå11 under det.lor ägaren gällande 

ingdngs1·ärdet.jär avdrag ske med det 

belopp, varmed värdet sålunda minsk

ats. Har skauskyldig ålagts eller skri/i

/igen dragit sig att betala sådan likvid 

./lir växande skog som avses i punkt 11 
av anvisningarna till 21 f (skogslikvid). 

och har mwrkning av skog eller upplå

telse av avverkningsrält skell e,(ter den 

tidpunkt .för tillträde a1• den skogbä

rande marken som gäller enligtfastig

hetsbildningslagen (/ 970:988) eller en

ligt skr(f/ligt al'ta/. dock e.i före den 

tidpunkt då fastighetsbildning har 

sökts och ej senare än tre år e,fier det 

au.förrättningen har vunnit laga kra.ft 

och registrerats, skall, i den mån den 

skattskyldige sd yrkar. skogens 

ingångsvärde antagas ha nedgått med 

belopp motsvarande rotvärdet av den 

skog som av1•erkninge11 eller upplåtel

sen on1/attat. Avdrag må dän•id dock 

ske högst med skogslikvidens belopp. 

Har .tör visst beskattningsår avdrag 

som 1111 sagts medgil-its, skall, om den 

ska11s/...J'idige icke åläggs au betala 

skogslikvid eller genom ersättningsbe

slut cl/äggs all betala sådan likvid med 

lägre belopp än det medgivna avdra

get. rättelse ske på samma säll som vid 

e,tiertaxeringj(ir det beskallningsdr då 

avdraget har medgivits. 

/'vfed ingdende virkef!fiirråd .liirstds 

den växande skogens kubikmassa i.fast 

11 
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.tär inte äverst(l{a 50 procent av det 

anska.ffi1ingSl'ärde som belöper på 

ra t iona liseri ngsforvä n 1et. 

Di.i<l5bo .tär. såvitt gäller .fastighet 

som vid död.~/'allet ägdes a1• den avlid-

11e, avdrag enligt de bestämmelser som 

skulle ha gällt .för den avlidne. 

Har fastigheten jörvän·ats av juri

disk person medges avdrag under 

innehavstiden med högst 25 procent av 

anska.ffningsvärdet. Vid taxeringen.!Or 

visst beskattningsår medges avdrag 

med högst halva den avdragsgrundan

de skogsintäkten. Vad som sägs i detta 

s(rcke gäller dock inte dödsbo i sådant 

fall som avses i det.föregående styck

et. 

Ifråga om handelsbolag och döds

bo .. /Or vilket reglerna om handelsbolag 

skall tillämpas. beräknas avdraget.!Or 

bolaget respektive boet. 

Rä11 till avdrag.fiireligger inte såvill 

gäller intäkt som den skatts/...yldige tar 

upp till beskattning e,/ier det att all 

skogsmark, som ingår i.forvän•skällan, 

har.förvän•ats av ny ägare. 

Avdrag medges vid taxeringen en

dast med helt hu11dratal kronor och 

inte med lägre belopp än 5 000 kronor. 

Bedrivs skogsbruk i form av enkelt 

bolag eller under samäganderätt får 

dock. så1•ida e11.tor hela den gemen

samt bedrivna verksamheten beräknat 

avdrag hade uppgått till minst 5 000 

kro11or. avdraget .!Or 1•wie delägare 

uppgå till lägst 1 000 kronor. 
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mått på bark vid den tidpunkt, då 

fastigheten förvärvades. Med det för 

ägaren gällande ingående 

virke sfö r rådet förstås virkesför

rådet vid ägarens förvärv av fastighe

ten med ai•drag .för det virkefi/Örråd, 

för vilket ägaren må hava njutit avdrag 

vid tidigare taxeringar. Har avdrag 

tidigare skett .för minskning i 

ingångsvärde, skall ingående virkes

.förrådet anses därigenom hava ned

gått i samma proportion som ingångs

värdet. Har efter avverkning eller 

upplåtelse m• avverkningsrätt det åter

stående i•irke~förrådet nedgått under 

det .för ägaren gällande ingående 

i•irke.~förrådet.får avdrag ske med den 

på minskningen proportionellt belö

pande delen av ingångsvärdet. Före

skriften i andra stycket äger motsva

rande tillämpning. 

Vare sig avdrag sker enligt den ena 

eller andra metoden märkes, att det 
sammanlagda avdraget för en och 

samme ägare ej må överstiga det 

ursprungliga ingångsvärdet . 

. 4.·r det i•id tiden.för den skattskyldi

ges .fön•ärv av fastigheten .förefintliga 

i•irkef!förrådet icke känt, må detsam

ma beräknas med wgångspunkt från 

nuvarande i•irke~förråd samt med 

ledning dels av den beräknade unge

.farliga tillväxten under den skattskyl

diges innehav av fastigheten, dels av 

avverkningen eller ./örsä(jningen av 

skog under samma tid. 

Om m•dragför minskning av ingåen

de virke~förråd uppgått till högre 

belopp än bruttointäkten av skogen 

och .förlust alltså uppstått, får denna 

fijr/ust avdragas i vanlig ordning. 

Avdrag .för minskning i skogens 

12 
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ingångsvärde får Ri ske med högre 

belopp än bruttointäkten a1• skogen. 

Om moderbolag eller övertagande 

fö"rening genom sådan fusion, som i 

28 § 3 mom. forsta eller andra stycket 

avses. övertager skog från dotterbolag 

eller överlåtande.förening, skall det for 

dotterbolaget eller den överlåtande 

foreningen 1>idfusionstil(fället gällande 

ingångsvärdet och ingående virke!iför

rådet anses som ingångsvärde och 

ingående virke!iförråd.för moderbola

get eller den övertagande förening

en. 

Exempel å avdrag för 

minskning av ingående vir

kesförråd: 

A. forsäljer från sin fastighet I 000 

kubikmeter skog på rot .för en köpe

skilling av 8 000 kronor. Vid taxering

en på.följande år visar han, att virkes

.förrådet åfastighetenfore avverkning

en utgjorde 4 400 kubikmeter och allt

så Rffer avverkningen 3 400 kubikme

ter. Då skogsmarkens areal vid senaste 

fastighetstaxering utgjorde 80 hektar, 
därå med hänsyn till markens godhets

grad och skogens tillstånd den årliga 

tillväxten kan beräknas till 2 kubikme

ter per hektar, är det sannolikt, att 

nämnda tillväxt utgjort sammanlagt 

2x80=160 kubikmeter. Under den tid 

av 15 år, som A. innehaft.fastigheten, 

har således tillväxten utgjort 2 400 

kubikmeter. A. gör vidare sannolikt, 

att han under samma tid uttagit for 

husbehov i genomsnitt 40 kubikmeter 

om året eller tillhopa 600 kubikmeter 

samt att han .för försäljning avverkat 

1 200 kubikmeter. Virkestillväxten 

uppgår således ti/1600 kubikmeter mer 

än vad han tidigare avverkat åfastig-

13 
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heten. Virke.5förråde1 vid hans fön•ärv 

m•.fästigheten kan alltså antagas hava 

utgiort 4 400-600=3 800 kubikmeter. 

vilket är del ingående virke!iförråde1. 

Då efter den under beska11ningsåret 

gjorda fiirsä(iningen virke.~förrådet ut

gjort 3 4()() kubikmeler. har minsk

ningen i detfijr honom gällande ingå

ende virkesfijrråde1 u1giorr 400 kubik

me1er. A. gör 1•idare genom köpe

handling rörande fas1igheren troligt, 

att av den av honom erlagda köpeskil

lingen å skogen belöpt el! belopp m• 

11 400 kronor, motsvarande el! pris av 

3 kronor per kubikmeter. För minsk

ningen a1· ingående virke!iförrådet med 

400 kubikmeter är han således berät

tigad åtnjula al'drag med 3x400=
I lOO kronor. Della avdrag.fär åt11ju

tas även om värdet å det efter avverk

ningen kvan•arande virke!iforrådet 

icke understiger den av honom fijr 

skogen erlagda köpeskillingen. 

Det .for ägaren gällande ingående 

virkefifÖrrådet utgör häre,fter 3 400 
kubikmeter och det.för honom gällan

de ingångsvärdet 10 200 kronor. 

Ex e m p e I å a I'(/ r ag för 

minskning i ingångsvärde: 

B . .försäljerfrån sin.fas1ighe1 skog på 

rot .for en köpeskilling a1· 15 000 

kronor. Vid taxering på.fo(jande år gör 

han genom köpehandling eller på 

anna1 säll trovärdigt, alt av köpeskil

lingen för fastigheten, 111görande 

100 000 kronor, el/ belopp av 40 000 
kronor belöpt å den 1•äxande skogen 

och all1så u1gör dennas ingångsvärde, 

samt visar däi:jämte, att skogen e.fier 

upplåtelse av al'verkningsrätten har ett 

värde av allenast 30 000 kronor. B. är 

således berälligad göra avdrag .för 

14 
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skillnaden mellan sistnämnda två 

belopp eller JO 000 kronor. 

Jngångsvärdet har alltså i deua fall 

amorterats med JO 000 kronor och 

skogens for ägaren gällande 

ingångsvärde utgör härefter 30 000 

kronor och det för honom gällande 

ingående virke~/'örrådet tre fjärdede

lar av det ursprungliga. 

8. Har fastighet förvän•ats genom 

köp, byte eller därmedjän1förligtfång 

anses - om annat ej .fö(jer av deua 

s(rcke eller tredje stycket sista mening

en -som anska.ffi1ingsvärde så stor del 

av vederlaget for .fastigheten som 

.fastighetens skogsbruksvärde utgör ar 

hela ta.wringsvärdet vid .fön•än•still

fället. Kan detta beräkningssätt inte 

tillämpas eller är det uppenbart att det 

skulle ge ett värde som ai•vikerfrån det 

verkliga 1•ederlagetför skog och skogs

mark, tas som anskaffi1ingsvärde llpp 

ett belopp som kan anses svara mot det 

verkliga rederlager. Vad sist sagts 

gäller också.för vederlag som utgår rid 

fastighetsreglering eller klyvning på 

grund ar att 1•ärdet av den skog och 

skogsmark som har tillagts den skatt

skyldige ö1•erstiger värdet av den skog 

och skogsmark som har frångålt 

honom. 

I fråga om rationaliserings.förvän• 

.tär i anska[/'nings1•ärdet, förutom 

vederlaget för skog och skogsmark, 

också inräknas den del ai· ärriga kost

nader med anledning avfön•ärvet som 

belöper på den .förvän•ade skogen och 

skogsmarken. 

Har .fastighet förvän•ats genom 

annat/äng än som sägs i.första stycket 

gällerfö{jande. 0111/'attar.fön•ärl'et all 

skogsmark i den föregående ägarens 
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.f0111än1skälla, ö1•ertar de11 nye äF;aren 

denföreF;ående ägarens a11skaJ!i1ings
värde och gällande i11gångs11ärde. 

On1fattar jol1'ärvet e11dast en del av 

skogsmarke11, anses som a11skaf(

ningsvärde och gällande ingångsvärde 

.for de11 11ye ägare11 så stor del av den 
föregående ägarens anskaf(ningsvärde 

och gäl/a11de ingångwärde som värdet 

av den fön 1ärvade skogen och skogs

marken utgiir av värdet a1• all skog och 

skogsmark i jorvän1skällan vid 

fo!1'ärvstil(fallet. 0111fa11ar .torvän'l'I 

mindre än 20 procent av värdet av all 

skog och skogsmark i .f011'ärvskällan. 
och är inte fråga om ideell andel av 

fastighet, färden nye ägaren dock inte 

något anskaffningsvärde eller gällande 
ingångsvärde. Vad som sägs i detla 

stycke gäller också om ett.foretag har 
.fon•ärvat fastigheten från ett annat 

.toretag inom samma koncern. 

Skal/skyldig, som har .torvärvat 
fastighet på sätt som anges i detfore

gående stycket. skall vid tillämpning av 
punkt 7 anses ha medgetts avdrag med 
det belopp varmed hans anskaf(nings
värde 1•id ./On•än·stil((ället ö1•erstigit 
hans gällande ingångwärde. 

Har del av den skatts/...yldiges skogs
mark.fön·ärvats av ny ägare, anses den 

skauskyldiges anskaJJ"ningsvärde och 
gällande ingångsvärde ha minskat i 

samma proportion som minskningen 

av värdet m· .forvän•skällans skog och 

skogsmark. Omfattarforvän•et mind

re än 20 procent av värdet av.fon1än•s

källans skog och skogsmark. och är 

inte.fråga om ideell andel av.fastighet, 

reduceras dock inte den skattskyldiges 
anska.(fningsvärde ' och gällande 

ingångsvärde. Vad som sägs i delta 
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stycke gäller också om värdet avfastig
hetens skog och skogsmark minskas på 
grund ai•jåstighetsreglering eller klyv

ning. 

Skall ersättningjor skog och skogs

mark beskattas enligt punkt 4 andra 

eller tredje stycket av anvisningarna till 

35 §, anses vid tillämpningen av det 

.l'öregående stycket som om den ifråga

varande skogen och skogsmarken har 

.f'örvärvats av ny ägare. 
Något anska.ffningsvärde eller gäl

lande ingå11gsvärde beräknas illle .l'ör 
fastighet som utgör omsättningstill

gång i rörelse. Bestämmelserna i.femte 

stycket gäller också i fall då .fastighet 

enligt punkt 2 andra stycket av anvis

ningarna till 27 § har blivit omsätt
ningstillgång i en ai• den skattskyldige 

bedril>en tomtrörelse. Sådan fastighet 
skall därvid anses ha .fön·ärvars av ny 

ägare. 

till 28 * 
5. 7 Till intäkt av rörelse hän,f'öres 5. Till intäkt av rörelse hän,f'örs 

all intäkt genom skogsavverkning på 

annans mark på grund av särskild 
upplåtelse av avverkningsrätt eller 

genom avyttring av sådan r'dtt när 
skogsavverkningen eller avyttringen 
icke ingår i skogsbruk. Bestämmelsen i 
punkt 3 tredje stycket av anvisningar
na till 21 § äger motsvarande tillämp

ning när rätt tW avverkning på annans 

mark överlåtes genom fång som avses 

där. 

7 Senaste lydelse 1972:741. 

2 Riksdagen 1978179. 6 sam/. Nr 54 

intäkt genom a1ll1erkning av skog på 

annans mark på grund av särskilt 
.förvän·ad avverkningsrätt eller 

genom avyttring av sådan rätt (jf'r 
punkt 3 andra stycket ai· anvisningar
na till 21 §). 

Övergår särskilt .f'örvän•ad awerk
ningsrätt till ny ägare på annat sätt än 

genom köp, byte eller därmedjätn./'ör

/igt fång skall anses som om ai·verk

ningsrätten avyttrats för ett reder/ag 

motsvarande dess marknadspris i•id 

övergången och som om vederlaget 

betalats kontant. 
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till 35 ~ 
.f.8 Lika med avyttring av fastighet anses sådan marköverforing genom 

fastighetsreglering enligt 5 k;1p. eller genom klyvning enligt 11 kap. fastig

hetsbilJningslagen ( 1970:988) som sker mot ersättning helt eller delvis i 

pengar samt marköverföring på grund av inlösen enligt 8 kap. samma lag. Ilar 

skattskyldig avstått mark genom fastighetsreglering enligt 5 kap. eller genom 
klyrning enligt 11 kap. niimnda lag, skall såsom skattepliktig inkomst 

upptagas så stor del av hela realisationsvinsten, som ers[ittningen i pengar, 

minskad med 5 000 kronor, utgör av det totala vederlaget för fastigheten. 
minskat med 5 000 kronor. 

Avyttring av fastighet anses vida

re föreligga nlir [igare av fastighet l'ått 

engfogsersiittning på grund av s;\dan 

inskränkning i förfoganderlitt till 

fastigheten som skett enligt natur
vårdslagen ( 1964:822) eller på grund 

av motsvarande inskr:inkningar en

ligt andra författningar eller när han 

./dl! sddan crsiillning på grund av 
upplåtelse av nyttjancferlitt eller ser
vitutsr[ilt till fastigheten för obegr[in

sad tid Ufr punkt 8 andra meningen 

av anvisningarna till 21 ~).Engångs
ersättningen iir i dessa fall att betrak
ta som köpeskilling, varvid så stor 
del av fastigheten anses avyttrad 
som ersättningsbeloppet utgör av 
fastighetens hela värde vid tiden för 
beslutet om inskränkningen i förfog
ancferUtten eller för upplåtelsen av 

nyttjanderätten eller servitutsr[itten. 
J 'id rins1beräkningen .far den ska11-

skyfdige Fån sammanlagda be/oppe! 

ar den eller de cngångsersä11ningar 

han crhdffi1 under el! bcska1111ingsår, 

om ha11 icke l'isar all han haJi al'drags

gilfa omkos1nader c11fig1 36 ,,1· Till 

samma eller högre belopp, i s1äflet 

å1njuta a1•drag med 2 0()() kronor. 

8 Scnastt: lycklsc 1976:343. 

Avyttring av fastighet anses vida

re föreligga nlir iigare av fastighet fött 

cngångsersiittning pti grund av afl

Fam1idsuppld1ctse. Härmed m·scs cr

särr11i11g pd grund ar sådan inskriink

ning i IOrfogancferätt till fastigheten 
som skett enligt naturvårdslagen 
( 1964:822) eller på grund av motsva

rande inskrfokningar enligt andra 

författningar eller på grund av upplå

telse av nyttjanderätt eller servituts
rätt till fastigheten för obegränsad tid 

(jfr punkt 8 av anvisningarna till 
21 n Engångsersättningen är i dessa 
fall att betrakta som köpeskilling. 
varviJ st1 stor del av fastigheten 
anses avyttrad som ersättningsbe
loppet utgör av fastighetens hela 
värde vid tiden för beslutet om 
inskr[inkningcn i förfoganderUtten 

eller för upplåtelsen av nyttjanderiit
ten eller servitutsrUtten. 
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Detta avdrag får dock icke ö1•erstiga 

det sammanlagda ersättningsbe/op

pet. 

19 

Föreslagen (vdelse 

Har den skal/skyldige i samband 

med al{framtidsupp/åte/se fått ersäu

ning på grund av upplåtelse av avverk

ningsrätt skall ersäuningen, om den 

skaus/..yldige yrkar det, anses som 

engångsersällning på grund av all

framtidsupplåtelsen Ofr punkt 5 tredje 

stycket av anvisningarna ti/121 §). Har 

den skal/skyldige i nu avse/I fall fått 

ersättning för avyttrade skogsproduk

ter . .fär 60 procent av ersällningen 

behandlas som engångsersättning på 

grund av allframtidsupplåtelse. Vad 

som sägs i delta stycke gäller dock 

endast om skatteplikt for ersällningen 

for avverkningsrätten eller skogspro

dukterna inträu under samma be

skattningsår som ersäuningen på 

grund av al(lramtidsupplåtelsen. 

Vid vinstberäkningen får den skall

s/..yldige från sammanlagda beloppet 

av den eller de engångsersä1tningar 

han fåll under el/ beskattningsår, om 

han inte visar au han ha.It avdragsgilla 

omkostnader enligt anvisningarna till 

36 § till samma eller högre belopp, 

avdrag med 2 000 kronor. Detta 

avdrag får dock inte överstiga det 

sammanlagda ersällningsbeloppet. 

till 36 * 
2. a.9 Skall vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av 

fastighet vederlaget för viss del av fastigheten upptagas som intiikt av 

jordbruksfastighet eller rörelse (jfr punkt I av anvisningarna till 35 *) får i 

omkostnadsbeloppet icke inräknas kostnad som hänför sig till sådan del av 

fastigheten och som vid inkomsttaxeringen behandlats enligt reglerna för 

9 Senaste lydelse 1976:343. 
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maskiner och andra inventarier. 

Som förbättringskostnad enligt punkt l räknas även kostnad, som under 

tid, då intäkt av avyttrad annan fastighet eller i förekommande fall del därav 

beräknats enligt 24 § 2 eller 3 mom., har nedlagts på reparation och underhåll 

av fastigheten eller fastighetsdelen, i den mån den avyttrade egendomen på 

grund därav vid avyttringen befunnit sig i bättre skick iln vid förvärvet. 

Förbättringskostnad, som icke. uppförts på avskrivningsplan. och med 

förbättringskostnad jämförlig reparations- eller underhållskostnad får dock 

inräknas i omkostnadsbeloppet endast för år då de nedlagda kostnaderna 

uppgått till minst 3 000 kronor. 

Kostnad enligt föregående stycke, som uppförts på avskrivningsplan, skall 

normalt anses nedlagd det år då kostnaden uppförts på planen. I andra fall 

skall sådan kostnad normalt anses nedlagd när faktura eller räkning erhållits, 

varav framgår vilket arbete som utförts. 

Omkostnadsbeloppet skall mins- Omkostnadsbeloppet skall mins-

kas med värdeminskningsavdrag. 

som belöper på tid före avyttringen 

av fastigheten, såsom avdrag för 

värdeminskning av skog eller annan 

naturtillgång eller för värde

minskning av täckdiken eller andra 

markanläggningar (jfr punkt 4 Gär

de-sjätte styckena av anvisningarna 

till 22 * samt punkt 16 femte och 

sjätte styckena av anvisningarna till 

29 ~). På samma sätt skall omkost

nadsbeloppet minskas med avdrag 

för värdeminskning av byggnad 

m. m. (jfr punkt 3 tredje stycket och 

punkt 4 tredje stycket av anvisning

arna till 22 §, punkt 2 och punkt 3 

andra stycket av anvisningarna till 

25 ~ och punkt 16 Gärde stycket av 

anvisningarna till 29 ~),dock icke för 

år då avdraget understigit 3 000 

kronor. Omkostnadsbeloppet skall 

minskas även med belopp varmed 

fastigheten avskrivits i samband 

med ianspråktagande av investe

ringsfond c. d. 

kas med värdeminskningsavdrag 

m. m., som belöper på tid före avytt

ringen av fastigheten. såsom al'lirag 

f){J grund ar m:vrrring m· skog. avdrag 

for värdeminskning av annan natur

tillgång eller för värdeminskning av 

tiickdiken eller andra markanliigg

ningar (jfr punkt 4 fjärde-sjätte 

styckena och punkt 7 av anvisningar

na till 22 s, punkt 16 femte och sjätte 

styckena av anvisningarna till 29 §). 

På samma sätt skall omkostnadsbe

loppet minskas med avdrag för vär

deminskning av byggnad m. m. (jfr 

punkt 3 tredje stycket och punkt 4 

tredje stycket av anvisningarna till 

22§, punkt2 och punkt3 andra 

stycket av anvisningarna till 25 ~och 

punkt 16 fjärde stycket av anvisning

arna till 29 §), dock ime för år då 

avdraget understigit 3 000 kronor. 

Omkostnadsbeloppet skall minskas 

även med belopp varmed fastigheten 

avskrivits i samband med ianspråk

tagande av investeringsfond e. d. 



SkU 1978179:54 21 

Numrande ~vdelse Föreslagen lydelse 

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall fastighet. som förviirvals före 
år 1952, anses förvärvad den I januari 1952. lngångsvärdet skall diirvid anses 
utgöra 150 procent av fastighetens taxeringsvlirde för år 1952. Hänsyn skall 
vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag som belöper på tid 
före år 1952. Dock får det vid förvärvet erlagda vederlaget för fastigheten 
upptagas som ingångsvärde, om den skattskyldige kan visa att köpeskillingen 
överstiger 150 procent av taxeringsvärdet för år 1952. Fanns taxeringsvärde ej 
åsatt för år 1952, får motsvarande viirde uppskattas med ledning av 
taxeringsvärdet för fastighet, i vilken den avyttrade egendomen ingått. eller 

närmast därefter åsatta taxeringsvärde. 
Har fastighet vid avyttringen innehafts mer än tjugo år får den skallskyl

dige vid vinstberiikningen som ingångsviirde upptaga ett belopp motsvarande 
150 procent av det taxeringsvärde, som giillde tjugo år före avyttringen. Har 

taxeringsvärdet åsatts vid fastighetstaxering som verkstiillls år 1970 eller 
senare får dock som ingångsviirde upptagas endast 133 procent av laxerings
viirdet. Om ingångsvärdet beriiknas med ledning av det taxeringsvärde som 
gällde tjugo år före avyttringen, skall hiinsyn vid vinstberiikningen icke tagas 
till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare år iin tjugo år före 
avyttringen. Fanns taxeringsvärde ej åsatt tjugo år före avyttringen. får 
motsvarande värde uppskattas på sätt angives i femte stycket sista mening
en. 

Har avyllrad fastighet förvärvats genom arv eller testamente eller genom 
bodelning i anledning av makes död, får den skattskyldige, i stiillet för 
köpeskilling eller motsvarande vederlag för fastigheten vid närmast föregå
ende köp, byte eller cHirmed jiimförliga fång eller i sllillel för ell med stöd av 
föregående stycke framriiknat viirde, som ingångsvlirde upptaga 150 procent 
av fastighetens taxeringsvärde året före det år då dödsfollet intriiffade eller 
motsvarande i arvsskattehiinseenclc gällande värde. förutsatt att dödsfallet 
ägt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter år 1970 får dock som 
ingångsvärde upptagas endast 133 procent av taxeringsvärdet eller motsva
rande i arvsskattehänseende giillande värde. Fanns taxeringsvärde ej åsatt 
året före det år då dödsfallet intriiffade, får motsvarande värde uppskattas på 
siitl som angives i lcmte stycket sista meningen. I !ar ingångsvärdet upptagits 
med stöd av bestiimmelserna i detta stycke, skall hlinsyn vid vinstberäkning
en icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare år iin året före 

clödsåret. 
Beräknas ingångsvärclet med ledning av taxeringsvärde skall, såvida viss 

del av taxeringsvärdet avser egendom som i kostnadshlinseende hänförts till 
maskiner och andra inventarier i jordbruk eller rörelse (jfr punkt I av 
anvisningarna till 35 ~). taxeringsviirdet reduceras med den del diirav som 
kan anses belöpa på egendom av nyss angivet slag. Sådan reducering skall 
dock icke göras om mindre iin 25 procent av hela vederlaget for den avytlrade 

3 Riksdagen 1978179. fJ sam/. Nr 54 
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fastigheten belöper på egendom, som vid beriikning av viirde
minskningsavdrag hiinföres till maskiner och andra inventarier. 

Skall taxeringsviirclct reduceras enligt föregående stycke iakttages följande. 
Har taxeringsviirdet åsatts tidigare iin vid 1975 års fastighetstaxering. skall 
taxeringsdrdet reduceras med si1 stor del diirav som vederlaget för egendom, 
som vid beräkning av viirdeminskningsavdrag hiinfores till maskiner och 
andra inventarier, utgör av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten. Vad 
nu sagts gäller även om taxeriilgsviirdet åsatts år 1975 eller senare. dock att 
vid beriikningen skall bortses fr[rn den del av vederlaget vid avyttringen som 

belöper på egendom som enligt 5 ~ 5 mom. iir undantagen från skatteplikt. 
Kan den skattskyldige visa att den andel av taxeringsviirdet som kan anses 
belöpa pä egendom, som vid beräkning av viirdeminskningsavdrag hän föres 

till maskiner och andra inventarier, iir mindre iin den andel av hela \'ederlaget 
för den avyttrade fastigheten som kan anses belöpa på egendom av nu angivet 
slag, får dock taxeringsviirdet reduceras på grundval av IOrhållandena vid 
fastighetstaxeringen. 

Det för fastigheten giillande ingångsviirdet - antingen detta utgör köpe
skillingen vid förvärvet, taxeringsviirdet tjugo år före avyttringen. taxerings
viirdet för år 1952 eller taxeringsvärdet året före dödsfallet eller motsvarande 
värde - liksom de förbiittrings- eller diirmed jiimförliga reparations- och 

underhållskostnader. för vilka avdrag färske och de viirdeminskningsavdrag 
m. m., vilka skola minska omkostnadsbeloppet, skola omriiknas till de 

belopp, vartill de skulle ha uppgått efter det allmänna prisliiget under det år då 
avyttringen skedde. 

Omräkningen sker med ledning av en indexserie, grundad pa konsument
prisindex. Riksskatteverk.::t faststiiller årligen omriikningstalen. 

Har avyttring av fastighet omfattat byggnad, som i huvudsak är avsedd att 
anviindas för bostadsiindamål och som vid avyttringstillt:illet varit eller bort 
vara åsatt ett taxerat byggnadsvärde av Higst I 0 000 kronor. avdrages 
ytterligare ett belopp av 3 000 kronor för varje pt1börjat kalenderår före 
taxeringsåret som bostaclsbyggnaden under innehavstiden funnits på fastig
heten. Om det taxerade byggnaclsviirdet icke uppgått eller bort uppgå till 
10 000 kronor, avdrages 3 000 kronor för varje påbörjat kalenderår under 
innehavstiden som byggnaden utnyttjats till stadigvarande bostad. Avdrag 
medgives icke för tidigare år iin 11r 1952. Finnes på fastigheten mer iin en 
bostadsbyggnad beriiknas nu avsett avdrag endast för fastighetens huvud
byggnad. Sker vinstberiikningen med utgångspunkt från taxeringsviirdet 
tjugo år före av~'ttringen enligt sj~itte stycket ovan eller frän taxeringsviirdet 
året före dödsfoilet enligt sjunde stycket ovan eller motsvarande viirden. får 
avdrag enligt dC''Ll stycke ej ske för tidigare år iin tjugo år före avyttringen eller 
året före dödsLJlet. Om bostadsbyggnad rivits eller förstörts genom brand 
eller liknande, skall avdrag enligt detta stycke meclgivas iivcn för tid då denna 
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byggnad funnits på fastigheten. om den skattskyldige inom ett ar igångsatt 
arbete med att uppföra ersiittningsbyggnad. Om en bostadsbyggnad under 
mer iin ett år tagits i anspråk huvudsakligen för annat iindamål iin 
bostadsiindamål medgives avdrag enligt detta stycke endast rör tid då 
byggnaden diirefter åter utnyttjats huvudsakligen för bostadsiindamål. 

Vinstberiikning pa grund av avytt
ring av del av fastighet skall grundas 
på förhållandena p[t den avyttrade 

fastighetsdelen. Om den skattskyldi
ge så önskar skall dock så stor del av 
det för hela fastigheten beriiknade 
omkostnadsbeloppet - i förekom

mande fall minskat med viirde
minskningsavdrag m. m. - anses 
belöpa på den avyttrade delen som 
vederlaget för fastighetsdelen utgör 

av fastighetens hela värde vid avytt
ringstillföllet. Om den avyttrade 
delen avser en eller ett fåtal tomter 
avsedda att bebyggas med bostads
hus och vederlaget iir mindre iin 10 
procent av fastighetens taxeringsviir
de, tar vidare ingångsviirdet på den 
avyttrade fastighetsdclen utan sär
skild utredning beräknas till I krona 

per kvadratmeter. dock ej till högre 
belopp än köpeskillingen. 

Vad i de n·å första meningarna av 

föregående stycke föreskrivits gäller 
i tilliimpliga delar iiven vid mark
överföring enligt fastighetsbild
ningslagen ( 1970:988 l. 

Har den skattskyldige erhållit 
sådan engångsersiittning som avses i 

Vinstberiikning på grund av avytt
ring av del av fastighet skall grundas 
på förhållandena på den avyttrade 

fastighetsdelen. Om den skattskyldi
ge så önskar skall dock så stor del av 

det för hela fastigheten beriiknade 
omkostnadsbeloppet - i förekom

mande fall minskat med viirde
minskningsavdrag m. m. - anses 
belöpa på den avyttrade delen som 
vederlaget för fastighetsdelen utgör 
av fastighetens hela viirde vid avytt
ringstillföllet. I sisr arscddafall skall. 

om den ska11skyldf~e önskar der och 
riirdcr ar skogen och skogsmarken f!G 

den a1:v11radefasrighctsdclcn är minii
re än ]() fi/"OCel// m· rii rder ar hela 

.fasrighercns skog och skogsmark. om

kostnad\lw/opfiel it/fe minskas med 
(il'i/rag på gmnd ar arrflring m· skog. 

Om den avyttrade delen avser en 
eller ett l"åtal tomter avsedda att 
bebyggas med bostadshus och ve
derlaget iir mindre iin 10 procent av 
fastighetens taxeringsviirde. får 
vidare ingångsviirdet på den avytt
rade fastighctsdelen utan siirskild 
utredning beräknas till l krona per 
kvadratmeter. dock ej till högre 
belopp iin köpeskillingen. 

Vad i de rre första meningarna av 
föregående stycke föreskrivits giiller 
i til!limpliga delar iiven vid mark
överföring enligt fastighetsbild
ningslagen ( 1970:988). 

Har den skattskyldige erhållit 
sådan engångscrsiittning som avses i 
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punkt 4 andra stycket av anvisning

arna till 35 *·skall så stor del av det 
för hela fastigheten beräknade om
kostnadsbeloppet - i förekommande 
fall minskat med värdeminsknings
avdrag m. m. - anses belöpa på den 
del av fastigheten som ersättningen 
avser, som engångsersiittningen ut
gör av fastighetens hela värde vid 
tiden för upplåtelsen eller inskränk
ningen i förfoganderiitten. 

24 

Föreslagen (vde/se 

punkt 4 andra stycket av anvisning

arna till 35 *, skall så stor del av det 
för hela fastigheten beräknade om
kostnadsbeloppet - i förekommande 
fall minskat med viirdeminsknings
avdrag m. m. - anses belöpa på den 
del av fastigheten som ersättningen 
avser, som engångsersättningen ut
gör av fastighetens hela värde vid 
tiden för upplåtelsen eller inskriink
ningen i förfoganderiitten. Vid he-

dii111ning<'n m• 0111 0111kostnadshe/op

f!el skall minskas med avdrag pä grund 

av avy11ring ar skog gäller l'<ld som är 

.fiircskrivet i F</.'>!.a 0111 del av .fäsrig

lwr. 
Har den skattskyldige under innehavstiden avyttrat del av fastighet skall 

hänsyn tagas härtill vid beräkning av det omkostnadsbelopp som får avdragas 
vid vinstberäkningen i anledning av avyttring av återstoden av fastigheten. 

Kan utredning icke förebringas om den andel av omkostnadsbeloppet - i 
förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m. m. - för 
fastigheten, som belöpt på den avyttrade fastighetsdelen, skall denna andel 

anses ha motsvarat hälften av erhållen ersättning för fastighetsdelen. 
Andelen skall dock i intet fåll anses överstiga omkostnadsbeloppet - i 
förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m. m. - för hela 
fastigheten omedelbart före avyttringen av fastighetsdclen. 

Vad i föregående stycke föreskrivits äger motsvarande tillämpning om den 
skattskyldige under innehavstiden erhållit engångsersättning som avses i 
punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 35 *·Har den skattskyldige under 
innehavstiden avstått från mark genom marköverföring enligt fastighetsbild
ningslagen ( 1970:988), skall omkostnadsbeloppet på återstoden av fastigheten 

anses ha minskat med så stor del av omkostnadsbeloppet för den tidigare 
avstådda marken som ersättningen i pengar utgjort av det totala vederlaget 

för marken. 
Beräknas omkostnadsbeloppet vid den slutliga avyttringen med ledning av 

ett taxeringsvärde som åsatts efter det att delavyttringen, markupplåtelsen 
eller marköverföringen m. m. iigt rum, iiro bestämmelserna i de två 
föregående styckena icke tillämpliga. 

Kostnad för förbiittringsarbete eller därmed jämförligt reparations- och 
underhållsarbete. för vilket ersiittning på grund av skadeförsiikring utgått, 
beaktas icke vid beräkning av realisationsvinst i vidare mån iin kostnaden 
överstigit ersiittningcn. Harersiittning på grund av skadeförsiikring uppburits 
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med större belopp än det som gått åt för skadans avhjälpande gäller följande. 

Fastighetens ingångsvärde, uppräknat enligt tionde stycket till tiden för 

skadetillfället, minskas med skillnaden mellan ersättningen och kostnaden 

för skadans avhjälpande. För tid efter skadetillfället ligger återstoden av det 

uppräknade ingångsvärdet till grund för uppräkning enligt tionde stycket. 

Avyttrar delägare i fåmansföretag eller honom närstående person fastighet 

till företaget får vid vinstberäkningen fastighetens ingångsvärde icke beräk

nas på grundval av taxeringsvärde enligt sjätte och sjunde styckena. Ej heller 

får omräkning göras enligt tionde stycket eller tillägg göras enligt tolfte 

stycket. Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i detta 

stycke om det kan antagas alt avyttringen skett av organisatoriska eller andra 

synnerliga skäl. Mot beslut av riksskatteverket i sådan fråga får talan icke 

föras. 

till 41 § 

I. JO Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. För skattskyldig, som haft ordnad bokföring, 

skall beräkningen av inkomst ske på grundval av hans bokföring med 

iakttagande av bestämmelserna i denna anvisningspunkt. Vid inkomstbe

räkning enligt bokföringsmässiga grunder tages hänsyn till in- och utgående 

lager av varor, däri inbegripet djur, råmaterial, hel- och halvfabrikat m. m., 

samt till fordringar och skulder. Som värde av ingående lager, fordringar och 

skulder skall därvid upptagas värdet av närmast föregående beskattningsårs 

utgående lager, fordringar och skulder. Bestämmelserna i 41 §om lager få i 

varvsrörelse tillämpas även i fråga om skepp eller skeppsbygge, på vilket den 

skattskyldige utfört eller avser att utföra arbete i icke oväsentlig omfattning, 

utan hinder av att den skattskyldige avyttrat skeppet eller bygget. Vad nu 

föreskrivits gäller dock endast intill dess skeppet eller skepps bygget levererats 

till förvärvaren. Vad som avses med skepp framgår av sjölagen (1891:35 s. 

I). 

Inkomst av annan fastighet som avses i 24 § I eller 3 mom. får beräknas 

enligt bokföringsmässiga grunder på sätt anges i föregående stycke. Har 

skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst av annan fastighet 

enligt bokföringsmässiga grunder, skall den skattskyldige även för nästföl

jande beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana grunder om bestäm

melserna i 24 § I eller 3 mom. är tillämpliga det året. I fråga om fastighet som 

avses i 24 § 3 mom. gäller dock vad som sagts i föregående stycke endast i den 

mån annat inte följer av 24 § 3 mom. och 25 § 3 mom. 

Därest vinstresultatet påverkats därav, att bland intäkter upptagits sådana 

intäkter, vilka icke skola beskattas såsom inkomst, eller uteslutits intäkt, som 

skolat medr'dknas, eller bland utgifterna avförts sådana poster, för vilka vid 

JO Senaste lydelse 1978:942. 
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inkomstberäkningen avdrag icke får ske, skall företagas erforderlig justering 

av det bokföringsmässiga vinstresultatet till överensstämmelse med en 

inkomstberäkning enligt de i denna lag stadgade grunder. 

Den i räkenskaperna gjorda värdesättningen å tillgångar avsedda för 

omsättning eller förbrukning (lager) skall vid inkomstberäkningen godt<-igas, 

därest denna värdesättning icke står i strid med vad nedan sägs. 

Lagret vid beskattningsårets utgång får icke upptagas till lägre belopp än 

fyrtio procent av lagrets anskaffningsvärde eller, om återanskaffningsvärdet 

på balansdagen är lägre, sistnämnda värde, i förekommande fall efter avdrag 

för inkurans. Dock får lager av djur på jordbruksfastighet eller i renskötsel

rörelse icke upptagas till lägre belopp än fyrtio procent av de värden som 

riksskatteverket fastställer för olika slag av djur i skilda åldersgrupper på 

grundval av genomsnittspriserna på dessa djurslag under en period av tolv 

månader närmast före den 1 oktober beskattningsåret. Om sådant värde icke 

fastställts, t. ex. i fråga om särskilt dyrbara avelsdjur, får djuret upptagas lägst 

till fyrtio procent av allmänna saluvärdet. 

Därest värdet å lagret, beräknat till anskaffnings- eller återanskalTnings

värdet och i förekommande fall efter avdrag för inkurans, uppgår till lägre 

belopp än som motsvarar medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de 

två närmast föregående beskattningsåren (jämförelseåren), må lagret vid 

beskattningsårets utgång i stället upptagas till lägst ett belopp motsvarande 

förstnämnda värde å detta lager efter avdrag med sextio procent av sagda 

medeltalsvärde. Därvid skola såsom värden å lagren vid jämförelseårens 
utgång hava upptagits anskalTningsvärdena eller, därest återanskaffningsvär

dena å balansdagarna i fråga varit lägre, sistnämnda värden, i förekommande 

fall efter avdrag för inkurans. I fråga om djur på jordbruksfastighct eller i 

renskötsel rörelse gäller dock att värdet av djuren skall hava upptagits till fulla 

det värde som riksskatteverket fastställt enligt föregående stycke eller till 

fulla allmänna saluvärdet. Föreligger sådant fall att sextio procent av 

nyssnämnda medeltalsvärde överstiger värdet av lagret vid beskattningsårets 

utgång, må avdrag åtnjutas jämväl för det överskjutande beloppet, därest en 

häremot svarande avsättning i räkenskaperna gjorts till lagerregleringskonto. 

Då avdrag för sådan avsättning medgivits, skall avsättningen återföras till 

beskattning nästföljande beskattningsår, därvid frågan om avdrag för förnyad 

avsättning till dylikt konto får prövas enligt bestämmelserna ovan. Ingå i 

lagret råvaror eller stapelvaror, må lagret av sådana varor eller del därav 

upptagas till lägst sjuttio procent av värdet å tillgångarna i fråga beräknat efter 

lägsta marknadspris under beskattningsåret eller under något av de närmast 

föregående nio beskattningsåren. Därest sist angivna grund för värdering av 

varulagret eller del därav tillämpats, skall vad ovan sägs om värdering med 

hänsyn tagen till medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två 

närmast föregående beskattningsåren icke gälla. 
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Utan avseende å vad förut stadgats angående den lägsta värdesättning å 

lagret, som vid inkomstberiikningen kan godtagas, må det lägre värde å lagret 

godtagas som skattskyldig med hänsyn till föreliggande risk för prisfall visar 

vara påkallat. 

Vad i femte och sjiitte styckena här ovan sägs angående det lägsta värde å 

skattskyldigs varulager, som må vid inkomstberäkningen godtagas, har icke 

avseende å penningförvaltande företags och försäkringsföretags placeringar 

av förvaltade medel i aktier. obligationer, lånefordringar m. m. eller å 

skattskyldigs lager av fastigheter och liknande tillgångar beträffande vilka en 

sådan värdesättning finnes icke vara godtagbar. Värdet å lager av nu avsedda 

tillgångar skall upptagas till vad som med hänsyn till risk för förlust, prisfall 

m. m. framstår såsom skäligt. 

Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig, som driver bank- eller 

annan penningrörelse eller försäkringsrörelse, eller av annan skattskyldig, för 

vilken aktien utgör varulagertillgång, och är det icke uppenbart att den 

skattskyldige därigenom erhåller tillgång av verkligt och siirskilt värde för 

honom med hänsyn till hans rörelse, må sådan nedgång i aktiens värde som 

beror på utdelning till den skattskyldige av medel, vilka vid förvärvet funnos 

hos det utdelande bolaget och icke motsvara tillskjutet belopp, ej föranleda att 

aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige upptages till lägre 

belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnad för aktien. Har denna, 

innan sådan utdelning skett, upptagits till lägre belopp än den skattskyldiges 

anskaffningskostnad, må aktien vid utgången av det beskattningsår, 

varunder utdelningen äger rum, icke upptagas till lägre belopp än aktiens 

värde i beskattningshänseende vid ingången av samma år med tillägg av ett 

belopp, som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffnings
kostnad för aktien och nämnda värde, dock högst av det utdelade beloppet. 

Sker utdelning utan att det värde för aktien, som ligger till grund för 

beräkningen av den skattskyldiges inkomst, påverkas och medför detta att 

den skattskyldige efter överlåtelse av aktien eller upplösning av bolaget 

redovisar förlust. skall därifrån avräknas det belopp som motsvarar utdel

ningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand gälla andra 

medel än sådana som motsvara tillskjutet belopp. Vad som sägs om aktie i 

detta stycke äger motsvarande tillämpning på andel i ekonomisk förening. 

Med tillskjutet belopp avses därvid inbetald insats. 

Avdrag för inkurans må icke medgivas med större belopp än vad den 

skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogad utredning visar svara mot 

den konstaterade värdenedgången å lagret å balansdagen. Oaktat vad nu sagts 

må dock avdrag för inkurans medgivas med fem procent av det lägsta utav 

lagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden, därest detta ej framstår 

såsom uppenbart opåkallat, eller med det högre procenttal därav som 

riksskatteverket kan hava för lagren inom viss branscher eller hos vissa 
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grupper av skattskyldiga angivit. 

Vid bestämmandet av lagrets anskaffningsvärde skall så anses som om de 

lagertillgångar, vilka kvarligga i lagret vid beskattningsårets utgång, äro de 

senaste av den skattskyldige anskaffade eller av honom tillverkade. För 

tillgångar, som den skattskyldige framställt eller bearbetat, skola såsom 

anskafTningsvärde anses direkta tillverkningskostnader (materialkostnader 

och arbetslöner) ökade med ett tillägg som motsvarar vad som av de indirekta 

tillverkningskostnaderna skäligen belöper å nu ifrågavarande tillgångar, 

därvid hänsyn dock icke behöver tagas till ränta å eget kapital. 

Nedskrivning av värdet å rälligheter till leverans av lagertillgångar enligt ej 

fullgjorda köpekontrakt må godkännas endast i den mån det visas, att 

inköpspriset för tillgångar av samma slag å balansdagen understiger det 

kontraherade priset, eller det göres sannolikt, att dylikt prisfall kommer att 

inträfTa innan tillgångarna levereras eller av den skattskyldige i oförändrat 

eller förädlat skick försäljas. BeträfTande värdet å rättigheter till leverans av 

maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej 

fullgjorda köpekontrakt må nedskrivning av värdet därå godkännas endast i 

den mån den skattskyldige visar, att inköpspriset för tillgångar av samma slag 

å balansdagen understiger det kontraherade priset, eller det göres sannolikt, 

att dylikt prisfall kommer att inträfTa innan tillgångarna levereras. 

Vad här är stadgat gäller särskilt då fråga är om bestämmandet av det år, 

varunder en inkomst skall anses hava åtnjutits eller en utgift skall anses hava 

ägt rum. I sistnämnda avseende gäller alltså, att inkomst skall anses hava 
åtnjutits under det år, då densamma enligt allmänt vedertagen köpmannased 

eller enligt vad som beträffande jordbruk är allmänt brukligt bör i räkenska

perna uppföras såsom inkomstpost, även om den ännu icke av den 

skattskyldige uppburits i kontanta penningar eller eljest kommit honom 

tillhanda t. ex. i form av levererade varor, fullgjorda prestationer eller på 

annat härmed jämförligt sätt. Vad sålunda gäller i fråga om inkomstposterna 

har motsvarande tillämpning i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem 

eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagsledare eller honom 

närstående person får dock åtnjutas först under det år då ersättningen har 

utbetalats eller blivit tillgänglig för lyftning. I fråga om tiden för inkomst- och 

utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmässiga grunder tillämpas i 

allmänhet det förfaringssättet, att fordringar uppföras såsom inkomst under 

det år, då de uppkomma, och att ränteintäkter hänföras till inkomsten för det 

år, på vilket de belöpa, i bägge fallen oberoende av huruvida de verkligen 

influtit under nämnda år eller icke. Å andra sidan lärer det vara vedertaget, att 

förskottsvis influtna räntor, som till större eller mindre del belöpa å ett 

kommande år, till denna del bokföringsmässigt hänföras till det sistnämnda 

årets inkomst. Avdrag för ränta på lån ur statens lånefond för lån med 

uppskjuten ränta åtnjutes för det år då räntan har betalats. 
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Har avverkningsrätt till skog upp

låtits mot betalning, som skall erläg

gas under loppet av flera år, må 

såsom intäkt för varje år upptagas den 

del av köpeskillingen, som under 

samma år influtit. Avdrag.för minsk

ning i ingående virkes.förråd m. m., 

l'artil/ upplåtaren kan vara berätligad, 

fördelas därvid på de särskilda åren i 

förhållande till den under vm:je år 

in.flutna likviden. 

29 

Föreslagen (vdelse 

Har avverkningsrätt till skog upp

låtits mot betalning, som skall erläg

gas under loppet av flera år.får som 

intäkt för varje år tas upp den del av 

köpeskillingen som influtit under 

samma år. 

I fråga om avdrag för kostnader för reparation och underhåll av fastighet 

varav intäkterna beräknas enligt 24 § I mom. gäller även punkt 7 av 

anvisningarna till 25 ~-

Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldiges på 

hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, såsom inkomst för ett år 

beskattat vinst, som enligt de vid bokföringen tillämpade grunderna först ett 

senare år framkommer såsom bokföringsmässig vinst, skall vid 

inkomstberäkningen för det följande år, då vinsten i bokföringen kommer till 

synes, det sistnämnda årets i bokföringen redovisade vinstresultat med 

hänsyn härtill justeras på sådant sätt, att den redan beskattade vinsten icke för 

det året ånyo tages till beskattning. 

Motsvarande gäller för det fall, att beskattningsmyndighet ansett förlust, 

av beskaffenhet att avdrag därför får ske, icke böra beaktas vid 

inkomstberäkningen för det år, under vilket den kommit till synes i 

räkenskaperna, eller beskattningsmyndighet eljest något år frångått den 
skattskyldiges bokföring i avseende, som kan hava inflytande på följande års 

inkomstberäkning. 

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Därvid iakttas 

följande. 

I. De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid 1981 års 

taxering. 

2. Punkt JO av övergångsbestämmelserna till lagen(1976:343)om ändring i 

kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas sista gången vid 1980 års 

taxering. 

3. I fråga om skog som finns på fastigheten vid ingången av det 

beskattningsår för vilket taxering sker första gången enligt de nya bestäm

melserna (övergångstillfället), bestäms anskaffningsvärdet och det gällande 

ingångsvärdet med utgångspunkt i skogens ingångsvärde enligt äldre 

bestämmelser. 

4 Riksdagen 1978179. 6 samt. Nr 54 
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Som anskaffningsl'ärde anses ingångsviirdet vid övergångstillfället till den 

del sistnämnda värde grundar sig på vederlag vid köp, byte eller därmed 

jämförligt fång efter år 1951 och, i fråga om förvärv genom annat fång, på 

taxeringsvärde för år 1952 eller senare år. I intet fall får anskaffningsvärdet 

eller del av detta beriiknas med stöd av äldre bestämmelser i punkt 7 andra 

stycket sista meningen av anvisningarna till 22 * kommunalskattelagen 

(20-årsregeln). 

Som gällande ingångsvärde anses anskaffningsvärdet, beräknat enligt det 

föregående stycket, minskat med avdrag som den skattskyldige vid taxering 

år 1952 eller senare år har medgetts för minskning i skogens ingångsvärde 

o. d. Är enligt äldre lydelse av punkt 7 andra stycket av anvisningarna till 22 * 
kommunalskattelagen makes eller skyldemans förviirv avgörande för beräk

ningen av ingångsvärdet, skall avdrag som förvärvaren. eller i förekommande 

fall senare ägare, har medgetts, anses som avdrag som den skattskyldige själv 

har erhållit. Kan den skattskyldige göra sannolikt att belopp, varmed avdrag 

medgetts, hänför sig till fastighet för vilken något anskaffningsvärde inte 

skall beräknas enligt de nya bestämmelserna, skall vid tilliimpning av detta 

stycke hänsyn inte tas till beloppet. 

4. Har, med anledning av förvärv genom fastighetsbildning, den i äldre 

lydelse av punkt 7 tredje stycket fjärde meningen av anvisningarna till 22 * 
kommunalskattelagen angivna perioden inletts men inte gått till ända vid 

övergångstillfället, får den skattskyldige, om han yrkar det. avdrag enligt 

nämnda mening även efter 1980 års taxering. dock sist vid taxering för det 
beskattningsår under vilket perioden utgår. De äldre bestämmelserna i femte 

och sjätte meningarna nämnda stycke gäller i fråga om sådana avdrag. 

5. Har fysisk person förvärvat fastighet genom köp, byte eller därmed 

jämförligt fång under år 1978 eller senare men före övergångstillfållet, medges 

avdrag vid 1981-1983 års taxeringar enligt de nya bestämmelserna i punkt 7 

tredje stycket av anvisningarna till 22 ~ kommunalskattelagen. 
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· 2 Förslag till 
Lag om ändring i skogskontolagen (1954:142) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skogskontolagen (] 954: 142)1 

dels att 11 §skall upphöra att gälla, 

dels att 1-10 ~S skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen (vdelse 

1 ~2 

Fysisk person, oski/t dödsbo eller Vid taxering till kommunal och stat-

familjest(/felse, som i självdeklaration 

till ledningför taxeringför inkomst har 

all uppgiva intäkt av skogsbruk, må 

under de förutsällningar och i den 

utsträckning nedan stadgas erhålla 

uppskol' med taxering till kommunal 

och statlig inkomstskall för den del av 

intäkten, som insaus å särskilt konto i 

bank (skogskonto). Räu all erhålla 

uppskov. som nu sagts, tillkommer icke 

delägare i handelsbolag eller kom

manditbolag .för någon del av den 

inkomst, han åtnjutit av bolagets 1•erk

samhet. EJ heller tillkommer sådan 

räl/ delägare i oskilfat dödsbo, på 

vilker 53 § 3 mom. .Oärde s~vcket 

kommunafskauefagen (1928:370) rill

tämpas. för någon del m• den inkomst 

han åu!iutit av dödsboets verksam

het. 

Med bank avses i denna lag riks

banken, affärsbank, sparbank samt 

centralkassa förjordbrukskredit. 

Skattskyldig må för el/ och samma 

beskattningsår och.for en och samma 

förvärvskälla endast göra insättning 

å ett skogskonto. Har skattskyldig i 

strid mot denna bestämmelse upp

lagt skogskonto i mer än en bank må 

1 Senaste lydelse av 
lagens rubrik 1975: 263 
I I ~ 1975:263. 

2 Senaste lydelse 1976: I 096. 

tig inkomstskall kan fysisk person. 

dödsbo ochfami(jesti/fefse. på de viff

kor och i den omfallning som anges i 

denna lag.få uppsko~· med beska Ilning 

av intäkt av skogsbruk.för belopp som 

sä11s in på särskilt konto i bank(skogs

konto). Uppskov medges inte delägare 

i handelsbolag eller i dödsbo, .för vilket 

reglerna om handelsbolag skall tilläm

pas,jör inkomst av bolagets eller döds

boets verksamhet. 

Med bank avses i denna lag riks

banken, atTårsbank, sparbank samt 

.föreningsbank. 

Skattskyldig får för visst beskatt

ningsår och viss förvärvskälla göra 

insättning på endast ett skogskonto. 

Har skattskyldig i strid mot denna 

bestämmelse lagt upp skogskonto i 

mer än en bank medges uppskov 
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N111·ara11d1· (rde/se 

uppskov med taxering erhållas alle-

11as1 för insärtning å det först 

öppnade kontot. 

32 

Fiircs/agen (rde/se 

endast för insättning på det först 

öppnade kontot. 

H) 
Beträffande viss förvärvskälla får uppskovet för ett och samma beskatt

ningsår, om annat ej följer av andra och tredje styckena, avse högst ett belopp 

motsvarande summan av 

a) sextio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för 

skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsriitt, 

b) fyrtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för 

avyttrade skogsprodukter samt 

c) fyrtio procent av saluviirdet av skogsprodukter, som under beskatt

ningsåret har tagits ut för förädling i egen rörelse. 

Medför storm fällning, brand, insektsangrepp eller liknande händelse att en 

betydande del av förvärvskiillans skog bör avverkas tidigare än vad som 

annars skulle ha varit fallet, får skattskyldig, om och i den mån han med intyg 

från skogsvårdsstyrelsen i liinet eller på annat säu visar att intäkt hänför sig 

till avverkning som nu har sagts, uppskov med högst ett belopp motsvarande 

summan av 

a) åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för 

skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt, 

b) femtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för 

avyttrade skogsprodukter samt 

c) femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskatt

ningsåret har tagits ut lör förädling i egen rörelse. 

Skarrskyldig som skall betala sådan Uppskov med belopp som anges i 

likvid .för växande skog som avses i 

punkt 11 av anvisningarna till 21 § 

kommunalskauelagen (1928:3 70). 

skogslikl'id, och som efter den tidpunkt 

. för tillträde av den skogbärande 

marken som gäller enligt fastighets

bildningslagen (1970:988) eller enligt 

skriftligt avtal. dock ej jör0 den 

tidpunkt då fastighetsbildning har 

sökts, har tagit l/f skog för att erhålla 

medel till betalning ai• skogs/i/,,1•iden, 

jär . .for beskauningsår, under vilket 

lihiden ännu efförfallit till betalning, 

3 Senaste lydelse 1979:77. 

andra stycket medges också ifråga om 

sådan ersättning .f<ir skog eller skogs

produkter som avses i punkt 4 tredje 

stycket m· anvisningarna till 35 § 

kommunalskattelagen (1928:370) . 
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erhålla uppskov med högst ett belopp 

motsrnrande summan av 
a) hela köpeskillinge11.f0r skog, som 

har avyttrats ge11om upplåtelse av 

m·1·erk11i11gsrätt och 

b) sjuttio procent av köpeskillingen 

för m~vttrade skogsprodukter. 

Vad i.första-tredje stycke11a sägs om 

käpeskilli11g gäller även försäkrings

ersättning för skog och skogsproduk

ter. 

Uppskol' får ej åtnjutas för högre 

belopp än som motsvarar den beräk-

11ade 11ettointäkten av den .fOrvärvs
kiilla. \'ar{/rå11 intäkten av skogsbnik 

härrär. 
Har i förviirvskällan redovisats 

utdelning från samfällighet, som 

avses i 53 ~ I mom. första stycket I) 

kommunalskattelagen (1928:370), 

,lär uppskov ått1iutas till den del 

utdelningen hiirrör från intiikt av 

skogsbruk i samfälligheten under det 

beskattningsår rnrtill utdelningen 

hiinför sig på samma sätt som om 

denna del utgjort intäkt av skogs

bruk, som den skattskyldige drivit 

själv. 

lnsättni11g avseende viss .förvärl's

kiilla må .för ett och samma beskatt-

11i11gsår ~i understiga 2 000 kronor. 
Belopp, som insättes å skogskonto, 

skall avrundas nedåt till jämna hund

ratal kronor. 

3 § 

33 

Föreslagen ~rdelse 

Vid tillämpningen av .torsta-tre{(je 

styckena avses med köpeskilli11g även 

försäkringsersättning för skog och 

skogsprodukter. 

Uppskov medges i11te med så stort 

belopp att u11derskott iförvärvskäl/a11 
uppkommer 11ic/ beräkning av nettoin

täkt enligt kommunalskattelagen. 

Har i förvärvskällan redovisats 

utdelning från samfällighet, som 

avses i 53 ~ I mom. första stycket I) 

kommunalskattelagen, medges upp

skov .för den del al' utdelningen som 

härrör från intäkt av skogsbruk i 

samfälligheten under det beskatt

ningsår som utdelningen hiinför sig 

till på samma sätt som om denna del 

utgjort intäkt av skogsbruk, som den 

skattskyldige drivit själv. 

Uppskol'.fOr visst beskat111i11gsår och 
viss .fOrvärvskälla medges iflle med 
belopp som understiger 5 000 kro11or. 

Uppskovsbeloppet avrundas 11edåt till 

helt hundratal kronor. 

4 §4 

Till ledning .tor bestämmande av Skattskyldig som yrkar uppskov 
belopp, .for vilket uppskm• med tax- skal/ till .'!jälvdeklarationen foga utred-

4 Senaste lydelse 1975:263. 
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Nuvarande (vdefsc Fiirt'slagen (1·clelse 

ering yrkas. skall den skarrskyldige vid ning på blankefl enlW ar riksskatte

·~iälvdeklaration foga utredning enligt verket fastställt formulär samt besked 

av riksskattenämnden fastställt for- från banken om insättningen. I fijre-

mulär ävensom besked från banken kommande fall skall urredning och 

rörande 1·erkställd insättning å skogs- besked lämnas för samtliga de för-

konto. 1·ärvskällor.för vilka den skattskyldige 

yrkar uppskov. 

Har den skattskyldige under be

skattningsåret haj( intäkt av skogsbruk 

från mer än en .förvärvskälla, skall 

utredning, som i första stycket sägs, 

.förebringas särskilt för varje .förvärvs

källa beträ.f.fande vilken uppsko1• med 

taxering yrkas. 

Det åligger skattskyldig, som åtnju- Skattskyldig skall i självdeklaration 

ter uppskov med taxering enligt denna lämna uppg((t om tillgodohavande på 

.förordning, att i !ijälvdeklaration avse- skogskonto vid beskattningsårets ut-

ende den .förvärvskälla beträffande gång. 

vilken uppskov åtnjutes, varje år 

lämna uppg(fi rörande storleken vid 

beskattningsårets utgång av hans till-

godoharande å skogskontot. 

5 §-' 

Belopp, .för vilket uppskov med Uppskov medges endast om det ifrå

gavarande beloppet har betalats in till taxeringen yrkas. skall vara inbetalt 

till banken senast den dag den skatt

skyldige enligt 34 § taxeringslagen 

(1956:623) har arr avlämna självde

klaration. 

banken senast den dag som den 

skattskyldige enligt 34 * taxeringsla

gen (1956:623) skall avliimna allmän 

självdeklaration. 

6 *6 
Skattskyldig, som vill disponera å Skattskyldig får ta ur det insatta 

skogskonto innestående medel, äger 

att .6•ra månader efter dagen .för 

insättning åter.fä det insatta beloppet. 

Uttag må avse beloppet i dess helhet 

eller del av detsamma, dock att de/ut

tag ej må understiga I 000 kronor. 

Om särskilda förhållanden detföran-

5 Senaste lydelse 1979:77. 

6 Senaste lydelse 1975:263. 

beloppet tid(gast fyra månader e.fter 

insättning. Uttag får avse hela det 

innestående beloppet eller del av 

detta, dock inte lägre belopp än I 000 

kronor. Om särskilda förhållanden 

.föranleder det. får regeringen medge 

att innestående medel tas ut tidigare 
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N!irnrande lrde/se Fiireslagen zrde/se 

leda, äger regeringen medgiva, att å än som nu har sagts. 

skogskonto innestående medel må 

uuagas utan att .foreskriven tid .for 

medlens innestående iakuages. 

Efter det au tio år förflutit från Sedan tio år förflutit från ingången 

ingången av det år inbetalning enligt av det år då inbetalning enligt 5 S 
5 ~ senast skolat verkställas, skall senast skall ha gjorts, skall banken 
banken återbetala kvarstående me- betala ut kvarstående medel. 

del. 

H 
A medel, som insatTs å skogskonto, Rämesatsen.fiir medel på skogskon-

skall utgå ränta efter ränte.fot, som to bestäms m• banken. 

bestämmes av banken, hos 1•i/ken 

insätTning sketT. 

Belopp, jiir vilket uppskov med Medel pd skogskonto. inklusive 

taxeringn1 erhållits. skall upptagas ränta, tas upp som i111äkt av skogsbruk 

sdsom bmttointäkt av skogsbmk jiir .fiirst.fvr det beskattningsår då utbetal-

det beskallningsår. då uttag ji'ån ning sker. 

skogskontot sker. I i111äkten inräknas 

jämräl uppburen ränta å kontot, 

vilken sålunda icke skall upptagas 

såsom intäkt des~/iJrinnan. 

Ö1wlåter ska11skyldig .fast(~hN. 
som utgör den \'äsentliga delen a1• 

fiirl'ärvskiilla . .for l'ilken insii11ning å 

skogskolllo 1•crkställts, skola innestå

ende medel upptagas såsom br1111oin

täkt m· skogsbmkjiir det beskallnings

dr, under vilket Öl'erlåtelsen ägt 

mm. 

Har osk({tat dödsbo medel innestå

ende å skogskonto skola medlen 

upptagas såsom bruttointäkt av skogs

bruk .fiir det beskattningsår, under 

1•ilket dödsboet sk(/ias, eller, om 53 § 3 

mom . .Oärde stycket kommuna/skatte-

7 Senaste lydelse 1969: 199. 

Ö1•e1~~dr ska11skyldigs .fastighet till 

annan skall. såvida jästigheten utgör 

den väse111/iga delen av förvärl'skäl/a 

.fvr l'i/ken insä11ning på sk(jgskonto har 

gjorts. innestående medel genast tas 

upp som intäkt a1· skogsbruk. 

Har dödsbo innestående medel skall 

beskattning äga rum jiir det beskatt

ningsår då reglerna om handelsbolag 

tillämpas fersta gången på dödsboet. 
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N11rnra11c/e ~\'de/se 

lagen tillämpas på dödsboet, for det 

beskattningsår då nämnda stycke 

forsla gången tillämpas. 

Har 1•i<J bodelning make tillagts 

fastighet, som förut tillhört andra 

maken och som ingår ifärvärvskälla. 

för vilken insättning å skogskonto 

verkställts, skola innestående medel 

upptagas såsom bruttointäkt av skogs

bruk .för det beskallningsår, under 

1•ilket bodelningen ägt rum. 

Har avtal triiffats om överlåtelse 

eller pantsättning av å skogskonto 

innestående medel. skola medlen 

upptagas såsom bruttoi111äkt av skogs

bruk för det beskattningsår, under 

vilket awalet träffats. 

Regeringen äger förordna, att 

affärsbank, sparbank eller centra/

kassa fär jordbmkskredit, som icke 

följer i denna lag meddelade bestäm

melser eller med stöd av densamma 

u{/iirdade föreskrifter, icke vidare 

skall få mol/aga medel å skogskon

to. 

36 

Fiireslage11 (rdclse 

Har avtal träffats om överlåtelse 

eller pantsättning av medel på skogs

konto, skall medlen genast tas upp 

som intäkt av skogsbruk. Beskattning 

skall inte ske av den anledningen all 

den skattskyldige efter framställning 

från skogsvårdss~vrelse har .förbundit 

sig att inte uran styrelsens tillstånd 

fö~foga över medel som står inne på 

skogskonto. 

Regeringen kan förordna att af

färsbank, sparbank eller .förenings

bank som inte följer bestämmelserna i 

denna lag eller med stöd av lagen 

meddelade föreskrifter inte längre 

skall få ta emot medel på skogskon

to. 

Denna Jag träder i kraft fyra veckor efter den dag, då Jagen enligt uppgift på 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas 

första gången vid 1980 års taxering. Vid 1980 års taxering medges dock 

uppskov med lägst 2 000 kronor. 

8 Senaste lydelse 1975:263. 
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Motionerna 

Med anledning av propositionen har viickts följande motioner, nämli

gen 

1978179:2647 av Hans Wachtmeistcr m. Il (m) vari hemställs att för en 

fastighet som förvärvats före år 1952 skall 1952 års taxerade skogsvärde 

utgöra ingångsvärde i skogsbeskattningshänscende såvitt inte skogsägaren i 

fråga önskar anviinda det för honom I I I 1952 gällande ingångsvärdet som 

ingångsvärde vid övergången till de nya reglerna; 

1978/79:2648 av Knut Wachtmeister(m) vari hemstiills att frågan om olika 

avdragsprocent för fysiska och juridiska personers förvärv, främst sådana 

som sker i rationaliseringssyfte, bör bli föremål för förnyad prövning; 

1978179:2649 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari hemstiills 

I. att riksdagen beslutar avslå propositionen, 

2. att riksdagen hemställer hos regeringen om att en utredning om 

skogsbeskattningen snarast tillsätts i enlighet med vad som anförs i 

motionen; 

1978179:2650 av Erik Wärnberg m. fl. (s) vari hemställs att riksdagen 

I. avslår propositionen, 

2. hos regeringen begär en utredning om alternativa metoder för skogs

beskattning i enlighet med vad som anförts i motionen. 

Utskottet 

Under den tid en skogsiigare innehar fastigheten beskattas han för sin 

inkomst av skogsbruket enligt principer som i stora drag står kvar sedan 

kommunalskattclagens tillkomst 1928. Samtliga försiiljningsinkomster och 

värdet av privata skogsuttag - frånsett vedbrand - skall tas upp som inkomst 

efter avdrag för omkostnaderna för avverkningen. Om det viirde som skogen 

hade vid förvärvet av fastigheten minskat på grund av avverkningarna, får 

avdrag också göras med ett belopp som motsvarar denna värdeminskning. 

Motsvarande gällerockså om den ursprungliga virkesvolymen på fastigheten 

har minskat, och avdraget beriiknas då med hänsyn till föriindringen av 

virkesvolymen och skogens viirde vid förvärvet, räknat per volymsenhet. För 

att avdrag skall medges enligt någon av dessa båda metoder kriivs i regel 

ingående utredningar som visar att en del av ingångsvärdet eller av den 

ingående virkesvolymen tagits i anspråk genom avverkningarna. 

I fråga om avverkningar i samband med vissa tillskottsförviirv har särskilda 

regler tillkommit för att underliitta finansieringen av åtgiirder som syftar till 

att åstadkomma mer rationella brukningscnheter. Reglerna tillämpas i den 

situationen att en skogsiigare i samband med en lantmiiteriförrättning 

förvärvar ytterligare ett skogsområde som sammanliiggs med hans tidigare 
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fastighet. Om skogsiigaren i samband med detta förviirv avyttrar skog. lär 
avdrag för viirdeminskning medges utan siirskild utredning med ett belopp 
som motsvarar viirdet av den avyttrade skogen. dock högst med ett belopp 
som motsvarar priset på den skog som förviirvats genom lantmiiteriförriitt
ningen. 

Vid försäljning av en skogsfastighet skulle ursprungligen den del av 
försiiljningspriset som hiinforde sig till skogen i regd tas upp som inkomst av 

· skogsbruk, men de siirskilda regler om viirdeminskningsavdrag som giillde i 
denna situation innebar bl. a. all endast tillvii.xten av virkesvolymen under 
innehavstiden triiffades av denna beskattning. Numera innebiir reglerna -
efter vissa iimlringar av realisationsvinstbeskallningen 1976 -all inkomsten 
av fastighetsförsäljningen i sin helhet skall bedömas enligt realisationsvinst
reglerna. Någon beskattning såsom för in kom st av skogsbruk intriider således 
inte liingre i denna situation. 

Förslagen i propositionen innebiir framför allt att reglerna om avdrag för 
viirdeminskning av skog iindras. Avdraget skall inte liingre grundas på 
föriindringarna i virkesförrådets viirde eller volym utan skall normalt 
beriiknas till 50 o,ii av intäkterna av försålda avverkningsriitter och 30 % av 
intiikterna av försålda skogsprodukter. Vid rationaliseringsförvärv höjs 
avdragsnivån för fysiska personer till det dubbla. Sammanlagt får 
viirdeminskningsavdragen under innehavstiden uppgå till 50 96 av anskaff
ningsviirdet för skogen och skogsmarken, for bolag dock till högst 25 96 av 
anskaffningsvärdet. I förenklingssyfte föreslås en 5 000-kronorsgriins så att 
mindre betydande avdragsbelopp inte beaktas. 

A ven reglerna om vad som skall anses såsom anskalTningsviirde iindras i 

väsentliga hänseenden. Vid arv godtas f. n. ta.xcringsviirdet vid förvärvet som 
anskaffningsviirde, oi.:h detsamma giiller också då någon erhållit fastigheten 
säsom gåva om givaren inte iir niira anhörig till gåvotagaren. Enligt 
propositionen genomförs hiir en kontinuitetsprincip, som innebiir att arvta
garen eller gåvotagarcn övertar föregående iigares kvarstående anskaffnings
viirde såsom ingångsvärde. I fråga om köp skall liksom hittills köpeskillingen 
för skogen liiggas till grund för bcriikning av ingångsviirdct. En nyhet iir dock 
att viirdet på skogsmark enligt propositionen skall inriiknas i viirdet på 
skogen. Det bör ocksä niimnas att ingångsviircle som hiintOr sig till förviirv 
före 1952 enligt propositionen inte skall medföra riitt till viirde

minskningsavdrag. 
I övrigt innebär förslaget en genomgripande teknisk översyn av de regler 

som gäller under innehavstidcn. Bland de förslag som liiggs fram i detta 
hiinseende kan niimnas att överlåtelse av en del av en fastighet liksom hittills 
skall medföra att ingångsviirdet på skogen siitts ned i motsvarande mån enligt 
den huvudregel som föreslås i propositionen. Smiirre avyttringar som avser 
en mindre del iin 20 •:>;; av värdet av skog och skogsmark skall emellertid 
enligt förslaget inte påverka ingångsviirdet. 

Nuvarande beskattningsregler vid försiiljning av en fastighet med skog 
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kvarstår enligt propositionen i sin nuvarande utformning. 
Det framlagda förslaget bör inte ses som ett slutligt stiillningstagande till 

skogsbeskattningens framtida utformning. I propositionen framhålls att det 
utredningsarbete som legat till grund for förslagen i huvudsak haft teknisk 
inriktning och bör åtföljas av en ny utredning med uppgift bl. a. att göra en 
mer djupgående analys av de samhällsekonomiska effekterna av skattereg
lerna och av frågan hur inllationsvinster på skog bör behandlas. 

I motionerna 2649 (vpk) och 2650 (s) yrkas avslag på propositionen och en 
ny utredning om alternativa metoder för skogsbeskattningen. Motioniirerna i 

den sistniimnda motionen anför bl. a. att de föreslagna reglerna leder till stora 
skatteliittnader .som ter sig utmanande från fördelningspolitisk synpunkt och 
som till stor del kommer att drabba kommunerna. Reglerna kommer enligt 
deras uppfattning också att medföra ryckighet i fråga om avverkningarna och 
en på längre sikt viixande brist på skogsråvara. Den nya utredning som de 
förordar bör sikta på att inom ramen för ett oföriindrat skatteuttag infoga 
beskattningen som ett medel i de skogspolitiska målsiittningarna. I den 
förstnämnda motionen åberopas liknande synpunkter, och motioniirerna 
anför också att spiirregeln mot avdrag under 5 000 kr. missgynnar iigare till 

små skogsfastigheter. 
Som framgår av propositionen har skogsbeskattningen alltsedan 1964 varit 

föremål för ingående överviiganden i syfte framför allt att skapa regler som iir 
lätta att tilliimpa och som ger ett materiellt sett mer tillfredsstiillande resultat 
iin r. n. Anmiirkningarna mot giillande regler riktar sig framför allt mot att de 
iir allt för svårtillgiingliga och att avdragsreglerna fordrar kostnadskriivande 
utredningar om tillväxt, virkesförråd och andra osäkra faktorer. Som 
framhållits i utredningsarbetet slår reglerna ojiimnt i flera situationer och 
leder iiven i övrigt ofta till materiellt sett otillfredsstiillande resultat. Såt. ex. 
iir det ofta möjligt att erhålla betydande viirdeminskningsavdrag vid begriin
sade avverkningar efter kort tids innehav. medan diiremot avdragsmöjlighe
ter helt kan saknas iiven vid stora avverkningar som sker efter en liingre tids 
innehav. Detta förhållande medför inte endast oriittvisa mellan olika 
skogsiigare utan medför också betydande nackdelar från skogspolitisk 
synpunkt. Att skogsuttagen efter de första innehavsåren normalt beskattas 
fullt ut även till den del avverkningen kan anses utgöra kapitaluttag medför 
givetvis en avverkningshiimmande effekt. Som framhålls i propositionen 
förstifrks denna effekt av att en arvtagare i allmiinhet får ett betydligt större 
ingångsviirde på skogen iin vad arvlåtaren hade vid dödsfallet. Den bristande 

kontinuiteten vid arv strider också mot de principer som tillämpas på andra 
områden av beskattningen. 

Med anledning av vad som anförs i de niimnda motionerna kan framhållas 
att de teoretiska avdragsmöjligheter som föreligger enligt nuvarande regler av 
utredningsskiil och andra orsaker i allmiinhet inte kan utnyttjas i avsedd 
om fattning. I vissa situationer ~·rams tår emellertid reglerna som alltför 



SkU 1978/79:54 40 

generösa. Ett exempel hiirpå har redan niimnts, niimligen att nytt 
ingångsviirde bcriiknas i samband med arv. Ett annat exempel iir de regler 
som iir avsedda för tillskottsförviirv i samband med skogsbrukets rationali
sering men som i viss utstriickning kunnat utnyttjas iiven för att finansiera 
förviirv som har annat syfte. 

Som departementschefen framhåller iir det utredningsförslag som ligger till 
grund för propositionen Wtt att förstå och tilWmpa, något som allmiint 
vitsordats under remissbehandlingen. Samtidigt bör niimnas att utrednings
fiirslaget också på sina håll kritiserats för att utrymme liimnas för avdrag även 
om avverkningarna inte medfört att skogen under innehavstiden minskat i 
viirde eller volym. Dessa inviindningar, som nu åter tas upp i motionerna, har 
i viss utstriickning beaktats i propositionen genom att avdraget i princip 
beriiknas till högst 50 '.\i av rotviirdet för den av);ttrade skogen, under det att 
utredningen föreslagit att avdrag skulle kunna medges med belopp som 
motsvarar hela rotviirdet. Vidare bör framhållas att det totala avdraget under 

innchavstiden begriinsats till 50 % av anskaffningsviirdet mot utredningens 
förslag 60 ')[,. Utskottet vill inte bestrida att de angivna inviindningarna till 
viss del fortfarande kan anses kvarstå, men betydelsen hiirav bör enligt 
utskottets mening inte överdrivas. 

Som anförs i propositionen medför eventuella från teoretisk utgångspunkt 
omotiverade avdrag normalt en ökad skattebelastning om iigaren avyttrar sin 
fastighet. Utskottet vill för sin del betona att de föreslagna reglerna också 
medför betydande begriinsningar av nuvarande avdragsmöjligheter i vissa 
situationer, bl. a. genom att avdraget generellt begriinsas till totalt 50 % av 
anska!Tningsviirdet. Anskaffningsviirden som baseras på förviirv före 1952 
kommer över huvud taget inte att omfattas av någon avdragsriill i 
fortsiittningen. A ven i arvssituationer innebiir förslaget en av principiella och 
praktiska skiil motiverad skiirpning av nuvarande regler, som bl. a. medgivit 
ej acceptabla liittnader i beskattningen av uppskjutna avverkningar. Vidare 
kan framhållas att möjligheterna att erhålla viirdeminskningsavdrag begriin
sas till 50 % av anskaffningskostnaden iiven vid tillskottsförvärv och att 
möjligheterna att missbruka dessa regler också begriinsas genom att de skall 
rn tilliimpas endast vid verkliga rationaliseringsförvärv. 

Redan mot denna bakgrund tinner utskottet att förslaget i propositionen av 
såviil praktiska som principiella skiil iir att föredra rramfi.ir nuvarande regler. 

Diirtill kommer att förslaget såvitt utskottet kan bedöma också kommer att få 
viisentlig betydelse från skogspolitisk synpunkt. Som redan anförts har 
gällande regler avverkningshiimmande effekter, vilket i stor utstriickning 
torde ligga bakom tendenserna i det enskilda skogsbruket att i alltför hög grad 
spara skogstillviixten. Det framlagda förslaget eliminerar i stor utstriickning 
dessa negativa effekter av skattesystemet och kan diirrör bidra till att 
an·erkningarna blir mer jiimnt rördelade under innehavstidcn. 

Med det anförda ansluter utskottet sig i princip till de i propositionen 
föreslagna lösningarna. 
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Vad därefter angår de i motionerna 2649 och 2650 framstiillda utrednings
yrkandena nöjer sig utskottet med att konstatera att departementschefen 
aviserat en ny utredning om skogsbeskattningen och att denna utredning 
enligt vad som uttalas i propositionen kommer att få en grundliiggande och 

allsidig karaktär. Utskottet anser att det inte iir erforderligt all nu gå in 

niirmare på innehållet i direktiven för denna utredning. 

Utskottet avstyrker således motionerna 2649 och 2650. 

Vissa detaljer i propositionen tas upp i motionerna 2647 och 2648. 

I den förstniimnda motionen vänder sig motionären mot att förslaget i 

propositionen missgynnar vissa äldre fastighetsinnehav och yrkar att ett 

avdragsgillt ingångsviirde bör beriiknas iiven for fastigheter som förvärvats 

före 1952. 

Förslaget i propositionen har motiverats med att inflationen och de med 

innehavstidens liingd tilltagande utredningsproblemen gjort att avdrag f. n. 

regelmässigt medges endast i början av innehavstiden och att det diirför finns 

skiil att i det nya systemet begriinsa avdragsriitten för äldre fastighets förvärv. 
Med hänsyn till dessa förhållanden ansluter utskottet sig till propositionen i 

denna del och avstyrker således motionen 2647. 

I motionen 2648 anför motioniiren att så likartade regler som möjligt bör 

giilla för olika iigarkategorier och vänder sig diirför mot att lägre procentsatser 

skall användas för beriikning av värdeminskningsavdrag för bolag iin som 
föreslås för enskilda personer. 

Som redan ni-imnts innebär propositionen att bolag och vissa andra 

juridiska personer endast skall kunna erhålla avdrag med sammanlagt 25 96 

av anskaffningsviirdet mot 50 % för enskilda personer och dödsbon. 

Förslaget innebär vidare att de förhöjda procentsatserna för beräkning av 

avdragsbeloppet vid rationaliseringsförvärv -100 96 av rotviirdct - inte gäller 
för juridiska personer. Bakgrunden till propositionen i denna del iir att skiilen 

för en avdragsriitt enligt vad som anförts vid remissbehandlingen inte är lika 
starka för juridiska personer som för enskilda personer. Enligt departements
chefen iir skogsinnehavet i dessa fall av mer permanent karaktiir, varför 
avdrag i praktiken ansetts kunna medföra en definitiv skattelättnad. 

Likviditetsproblemen i samband med fastighetsförviirv har också ansetts 
vara mindre för juridiska personer iin för enskilda personer. 

Utskottet instiimmer i dessa bedömningar och anser att de skiil som 

åberopas i motionen inte är tillriickliga för att ut vidga avdragsriitten för bolag i 

den utsträckning som föreslås i motionen. Utskottet avstyrker således iivcn 

motionen 2648. 

Mot de delar av propositionen, som utskottet inte berört niirmare i det 

föregående, har utskottet inte något att erinra. 
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Utskottet hemstiiller 
I. beträffande drn all111ä1111a l/ffur11111i11gc11 m· 1·ärdc111insf.:.11ingsal"

drage1 .för sf.:.og m. 111. 

att riksdagen med avslag på motionen 1978179:2649 och 
1978/79:2650 bifaller propositionen 1978/79:204 i denna del: 

2. beträffande l'issa äldre skvgsinnehal' 

att riksdagen med avslag på motionen 1978179:2647 bifaller 
propositionen i denna del: 

3. beträffande 1·ärde111insf.:.11i11gsa\'drag fiir juridiska 1wrsoner 

att riksdagen med avslag på motionen 1978/79:2648 bifaller 
propositionen i denna del: 

4. betrliffande pro{losirionen i ii1'fig1 

att riksdagen till följd av vad utskottet ovan hemställt och i 
betiinkandet anfört med bifall till propositionen antar därvid 
fogade forslag till 
a. lag om iindring i kommunalskattelagen (1928:370), 
b. lag om iindring i skogskontolagen (] 954: 152). 

Stockholm den 17 maj 1979 

På skatteutskottets vägnar 
ERIK W ÄRNBERG 

Nä1rnrande: Erik WLirnbcrg (s), Alvar Andersson (c), Valter Kristenson (s), 
Stig Joselson (c), Tage Johansson (sJ, Tage Sundkvist (c)*, Olle Westberg i 
Hofors(s), Kurt Söderström lm)*, 1 Jagar Normark (s), Johan Olsson (c)*, Curt 
Boström (s), Holger Bergqvist (fp), Bo Lundgren (m), Bo Forslund (s) och 
Wilhelm Gustafsson (fp). 

*Ej niirvarandc vid hctiinkandcts justering. 

Reserrntioner 

I. av Erik Wiirnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Olle Westberg i 
Hofors, Hagar Normark, Curt Boström och Bo Forslund (samtliga s) som 

anser 

del~ att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 39 med "Som 
framgår" och slutar på s. 41 med "att erinra" bort ha följande lydelse: 

Propositionen grundar sig på ett förslag, som lagts fram i en departements
promemoria och som kritiserats vid remissbehandlingen från såviil skatte
politiska som skogspolitiska utgångspunkter. Promemorieförslaget har 
visserligen överarbetats i vissa avseenden, men de framförda anmärkning-
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arna har enligt utskottets uppfattning samma tyngd som tidigare. 
Den avkastning som skogen ger bör givetvis beskattas fullt ut på samma 

sätt som annan avkastning. Nu föreslås emellertid en ny princip beträffande 
skogsbeskattningen. helt i strid mot vad som gäller på andra områden av 
beskattningen. Värdeminskningsavdragen skall i fortsättningen beriiknas 
med hänsyn till försiiljningspriset på försåld skog, och avdrag får medges även 

om avverkningarna inte överstiger tillväxten på fastigheten. Reglerna 
innebär i realiteten att hälften av inkomsterna av den försålda avverknings
rätten får undantas från beskattning. Vid försäljning av avverkade skogspro
dukter får avdrag medges med 30 '.:'(, av bruttoinkomsten, vilket bl. a. innebär 
att avdrag får göras från rena arbetsinkomster. Även om avverkningskost
naderna till följd av klen skog. dåliga avsiittningslägen eller andra skiil varit så 
höga att nettot på avverkningen blivit lågt. får avdrag fortfarande beräknas på 
bruttot. Om dessa nya avdragsregler medför att underskott uppkommer, får 
detta underskott t. o. m. dras av från andra inkomster. 

I propositionen anförs att alltför stora avdrag normalt medför ökad 

skattebelastning när fastigheten siiljs. När det giiller fastighetsmrsiiljningar 
innebär förslaget emellertid att realisationsvinstreglerna skall tillämpas även 
beträffande skogen. Någon beskattning i samband med en eventuell 
försäljning aktualiseras diirför endast om en skattepliktig realisationsvinst 
uppkommer. De indexregler som gmler vid realisationsvinstberäkningen 
medför i själva verket att fastighetsförsiiljningar i viss utstriickning tvärtom 
kan utnyttjas för att uppnå ytterligare fördelar. t. ex. vid generationsskif

ten. 
Som anförs i motionen 2450 kan de nya skatteliittnaderna under de första 

åren uppskattas till 600--700 milj. kr. per år. lågt riiknat. Dessa skatteliittnader 

kan inte anses motiverade av sakliga skiil utan framstår som fördelningspo
litiskt utmanande. inte minst mot den bakgrunden att den enskilda 
skogsmarken i allt större utsträckning kommit att iigas av personer som har 
sin huvudsakliga inkomst från annat håll. 

Redan skatte- och fördelningspolitiska skiil motiverar således att proposi
tionen avslås. Härtill kan emellertid iivcn liiggas rent skogspolitiska motiv 
som åberopas i motionen 2450. De föreslagna reglerna kan viintas leda till en 
ryckighet med stora avverkningar de första åren och på fastigheter som redan 
är hårt avverkade. Härefter kan det antas att metoden verkar starkt 
avverkningshiimmande till dess att fastigheten genom försäljning övergått 
till ny ägare. Det föreslagna systemet strider alltså mot skogsvårdslagens 
intentioner och riktlinjerna för skogspolitiken. 

Skogsnäringen spelar en avgörande roll för sysselsiittning och regionalpo

litik i stora delar av vårt land. En ryckighet i avverkningen och en på längre 

sikt växande brist på skogsrå\'ara kan diirför innebiirn ett allvarligt hot mot 
sysselsättning och trygghet. 

De nu gällande reglerna iir tekniskt komplicerade och behöver förenklas. 
Detta behov är dock inte större iin att man under ytterligare några år kan 
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avvakta resultatet av ett nytt utredningsarbete. 
Utskottet ansluter sig således till uppfattningen i motionerna 2449 och 2450 

att propositionen bör avslås och att en ny utredning bör tillsättas för att utreda 
alternativa metoder för skogsbeskattningen. Utgångspunkten för detta 
utredningsarbete bör vara ett oförändrat skatteuttag och att skogsbeskatt
ningen bör infogas som ett medel i förverkligandet av de skogspolitiska 
måls~ittningarna. 

Med det anförda tillstyrker utskottet motionerna 2442 och 2450 samt 
avstyrker propositionen. Detta innebiir att iiven de yrkanden som framställts i 
motionerna 244 7 och 2448 om detaljändringar i de i propositionen föreslagna 
reglerna bör avslås. 

dels att utskottet bort hemstiilla 
att riksdagen med bifall till motionerna 1978/79:2649 och 2650 

avslår propositionen 1978179: 204 och motionerna 1978179:264 7 
och 2648. 

2. av Kurt Söderström (m) och Bo Lundgren (m) som 

dels anför följande: 
I propositionen föreslås regler för beräkning av ingångsvärde som medför 

omotiverade skatteskärpningar frir iildre fastigheter. Enligt vår mening bör, 
för en fastighet förviirvad före 1952, detta års taxerade skogsvlirde kunna 
utgöra ingångsviirde i det nya systemet. Den som så önskar skall dock kunna 
anviinda det för honom den 1 januari 1952 gällande ingångsvärdet. Vi 
ansluter oss således till det yrkande som framställs i motionen 1978/79:2647. 
Erforderliga iindringar i lagstiftningen bör genomföras i god tid hösten 
1979. 

dels anser att utskottet under 1110111. 2 bort hemstiilla 
att riksdagen med anledning av motionen 1978/79:2647 begär 

skyndsamt förslag till sådana Undringar i lagstiftningen som 
förordas i reservationen. 

GOTAB 62157 S10ckholm l<J7ll 


