
Skatteutskottets betänkande 

1978/79:55 

med anledning av propositionen 1978/79: 160 om fortsatt reforme
ring av inkomstskatten, m. m. jämte motioner 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen 1978/79: 160 

att riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 

2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370). 

3. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623), 

4. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272). 

5. lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 

6. lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skall. m. m .. 

7. lag om ändring i lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse. 

8. lag om upphävande av förordningen (1972: 140) om skattebortfallsbi

drag. 

9. lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa 

fall. 
10. lag om skattelättnad för vissa gåvor. 

11. lag om ändring i lagen (1941: 416) om arvskatt och gåvoskatt. 

12. lag om ändring i stämpelskattelagen 0964: 308). 

13. lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. 

14. lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring. 

15. lag om ändring i lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa spar

formcr. 

Det under 7 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

kommundepartementet och de under 13 och 14 upptagna förslagen i sam

råd med chefen för socialdepartementet. 

I propositionen lämnas förslag om en fortsatt reformering av inkomst

skatten. Marginalskattesänkningar föreslås för 1980 års inkomster mellan 

ca 34000 kr. och 114000 kr. Den största sänkningen. med 5 procentenhe

ter. genomförs i skikten mellan 57000 kr. och 74000 kr. Vidare föreslås att 

en marginalskattespärr införs, enligt vilken den sammanlagda statliga och 

kommunala marginalskatten inte får överstiga en viss gräns. Denna före

slås utgöra 801:1 i inkomstskikt upp till 30 basenheter - 171 000 kr. är 1980 

- och 85 C'·( för inkomstdelar därutöver. Den gällande regeln om begräns

ning av det totala skatteuttaget. den s. k. 80/85-procentregcln. föresläs an

passad till marginalskattetaket. 
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I propositionen redovisas den lagtd;niska regleringen <IV den reform av 

det kommunala skatteunderlaget som utgör ett led i propl1sit il men om den 

kommunala ekon,1min (prop. 1978/79: 9.:'i}. Grllndavdraget vid den kommll

nala inkomsttaxeringen föreslf1s i det samrnanhanget hi.i.it fr[1114500 kr. till 

6000 kr .. medan det statliga grundavdraget l"i.irL'släs slopat. Den siirskilda 

skattereduktionens storlek anpassas till de nya reglerna för grundavdragcn 

och en teknisk anpassning av den statliga inkPmstskatteskalan genomt'iirs. 

Även utformningen av folkpcnsi1.miirernas skattel:ittnader behandlas i 

propositionen. En lltredning om dessa frftgor aviseras. 

Vidare föreslås i prnpositionen att en bcgdnsad avdragsrliu införs vid 

inkomstbeskattningen för gft\·or till hl. a. internatil1nell bistf1ndsverksam

hct. Avdrag fön.:slfls ske i form av skattereduktion. 

I propositionen redovisas all den sammanlagda effekten ptt statshudge

ten itr 1980 till följd av dels de nu föreslagna inkl1mstskat1eliit1naderna. 

dels de ökade hidrag som har föreslagits i pn_1pnsitil1nen om den kommtJna

la ekonomin kan hcräknas till ca 4450 milj. kr. Förslag har i propositionen 

med riktlinjer för energipolitiken ( prop. 1978/79: I I 'i} lagts om vissa cnergi

skaueskärpningar som heriiknas öka statens inknmster med ca 600 milj. 

kr. Inom kort kommer oeks.'t förslag att framlliggas om att värdet av an

ställdas bilförmtrn skall ingft i underlaget för arhetsgivaravgitkr och att 

harnomsorgsavgift skall _erliiggas också av egenfiiretagare. Dessa t vä för

slag beräknas komma att medföra en förstiirkning med ca 700 milj. kr. för 

statsbudgeten. 

Som ytterligare inkomstförstlirkning föreslr1s i. propositionen en hi~jning 

av stämpelskatten vid förviirv av fast cgcn(kim Lh:h av tomtrlitt samt vid in

teckning. Höjningen beriiknas inhringa drygt 550 milj. kr. Ställningstagan

de till hur ftterstaende finansieringsbehov skall täckas föreslas ske i höst. 

Till dess skall en snabhutredning ta fram material som kan belysa olika for

mer av bruttosk<.ltter som iir tiinkbara som alternativ för finansieringen. 

Det hetonas i pnipositilinen att en finansiering av de föreslagna refnrmerna 

är nödvändig. 

De nya reglerna föreslfls träda i kraft den I januari 1980. 

De i propositionen intagna fiirfattningsförslagen iir följande: 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt 

Hiirigenlim fi.ireskrivs i frt1ga om lagen I 1947: 576) om statlig inkomst
skatt 1 

dd.1 att Il~.')~ 2 och 3 mom .. HH I mom. samt 11 ~I mom. skall hane
dan ;ingivna lyddse. 

elds all i lagen skall införas en ny paragraf. 10 a *·av nedan angivna ly
delse. 

S/.;a/ts/.;r/dig .f.\·.1·is/.; f)('r.w11. som 
l't1ri1 hiir i ri/.;c/ hosall 1111cler hc
s/.;a1111i11gsiire1. iiger all ,·1 elen l<IX<'
raelc in/.;0111.1·1e11 cl!11j111a s1a!lig1 
gm11elanlrag, l'll!Ticl 48 !i 2 t1ch 3 
1110111. sam/ 49 .~ /.;0111111111w/s/.;a11e/a
gc11 s/.;o/a iiga 111t1/.1Taranclc 1ill
/ii111{'11ing. 

Fiin,slagcn lycld1·1• 

Förening. som är hiinförlig under 53 * I mom. förstu stycket e) komrnu
nalskattelagen. iiger att frftn den taxerade inkomsten ttlnjuta statligt grund
avdrag med 2 000 kronor. 

::! mo m .'1 Fiir ska11s/.;y/c/ig /i·
si.1/.; r1cr.\<l/I, s<1111 rarit hi.ir i ri/.;d 
hc1.1u11 11nclc·r lida dlt'r nclgt111 eld 
m· heska11ni11g.1iin•1. 111.i.:iires elen 
hcskallningshara i11/.;11111s/c•n m· ell'n 
wxeraclc i11/.;cm1s/c'll. 111i11s/.;ac/ lllc'cl 
clc•/ .1w1/iga grt11ulardrag. l'llrlill 
elen s/.;1111.1/.;y/c/igc iir herii11ig11d. 
Den hcska11ningslwr11 i11/.;0111Slc'll 
skall ungii·11s i hell /11111dra1al kro
nor. sil clll iil'c'rs/.;j111ancle hdt1f>fi. 
st1111 icke llf>figtlr 1i/I he/1 h1111clra1a/ 
/.;ro11or. lwr(/i1/ln. 

Fi1111es s/.;111/s/.;y/clig.1· s/.;allc:fi"ir-
1111/gu hm·a varit väsentligen ned
satt av anledning. 1·art1111 i 50 * 2 
mom. andra. tredje eller ljiirde 
stycket kommunalskattelagen 
(I 9::!S: 370).fi"i1·111iilc•s, 111å efter taxc
ringsniimndcns eller. om besvär an
förts eller ock siirskild framstiill
ning därom gjorts senast den 30 juni 
<'iret niist efter taxcringst1ret. liins-

" ' " ~ 
2 mo m. Har .1ka11sk_,·/clig rnril 

hosatl hiir i rikl't 11ndl'r hell/ dler 
11clgt111 eld 111· hes/.;a1111i11gsclrc'I och 
har s/.;all<'.fi.im1ciga11 varit viisentli
gen nedsatt av sc)clun anledning. 
som 1111g<'.1· i :10 * ::! nwm. andra. 
tredje eller fjiirde stycket kommu
nalskattelagcn ( 19::!8: 370) . .fi/r eticr 
taxcringsniimndcns eller. om hc
sviir anförts eller siirskild framstiill
ning diinim gjorts senast den 30.iuni 
året näst efter ta.xeringstirct. Hins
riittcns priirning den skattskyldiges 
taxerade inkomst minskas med av
drag enligt bestiimmelscrna i nämn
da lagrum. Vad hiireftcr ttterstär 
avrundas ncdät till helt hundratal 
kronor och utgör beskattningsbar 
inkomst. 

1 Senast.: lydelse av lag.ens rubrik 1974: 770. 
2 Senaste lydelse 1977: 573. 
" l.ydelse enligt prnp. 1978/79: 86. 
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N111·11rw1d1' lydl'isl' 

riittens he1,,.1"il'1111ill' den skattskyl
digcs taxerade inkomst minskas. 
Jiirutom 111ed .1·1atlig1 gm11dardrag. 
med ytterligarl' avdrag enligt be
stiirnrnclserna i n~imnda lagrum. 

Vad härefter ätersttir avrundas 
nedåt till helt hundratal kronor och 
utgör Fir s/.:11tt.1/.:y/Jig. sc1111 1111 
11ii111111s. beskattningsbar inkt1ms1. 

4 

Fiirl'sluge11 lyddse 

rör förening. som äger rätt till grundavdrag enligt 8 §. utgöres den be
skattningsbara inkomsten av den taxerade inkomsten minskad med statligt 
grundavdrag. 

3 111om." Ha makar. som under beskattningsåret levt tillsammans m:h 
under någon del därav varit bosatta här i riket. båda haft taxerad inkomst. 
skall beskattningsbar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst för dem 
båda beräknas enligt följande. 

Med A-inkomst förstås inkomst av tjänst. dock icke periodiskt under
stöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt som avses i 31 § kommunal
skattclagen. samt inkomst av jordbruksfastighet och rörelse om den skatt
skyldige varit verksam i förviirvskällan i ej blott ringa omfattning. Med B
inkomst förstas övriga inkomster. 

Beskattningsbar A-inkomst utgii
rcs av det sammanlagda beloppet 
av den skattskyldiges A-inkomst 
minskat med allmänna avdrag. för
lustavdrag. wundardrai:: och så
dant avdrag 1111°il'er grundardrng 
som avses i 2 mom. 1111dra stycket. 
Beskattningsbar A-inkomst avrun
das nedåt till hell hundratal kronor. 
sä att överskjutande belopp. som 
icke uppgttr till helt hundratal kro
nor. bortfaller. 

Beskattningsbar Il-inkomst 11tgii
res av skillnaden mellan den skatt
skyldiges beskattningsbara in
komst. beräknad enligt 2 mnm .. 
och den beskattningsbara A-inkom
sten. 

Beskattningsbar A-inkomst ut
görs av det sammanlagda beloppet 
av den skattskyldiges A-inkomst 
minskat med allmänna avdrag. för
lustavdrag och sådant avdrag som 
avses i 2 mom. Jiirsta stycket. Be
skattningsbar A-inkomst avrundas 
nedåt till helt hundratal kronor. så 
att överskjutande belopp. som icke 
uppgår till helt hundratal kronor. 
bortfaller. 

Beskattningsbar Il-inkomst 111-

giirs av skillnaden mellan den 
skattskyldiges beskattningsbara in
komst, beräknad enligt 2 eller 4 
mom.. och den beskattningsbara 
A-inkomsten. 

N111·ara11de lydelse 

10 * 
1110111." Statlig inkomstskatt utgår för fysiska personer, oskifta döds

bon och familjestiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av 
nedan angivna grundbelopp. 

•Senaste lydelse 1970: 163. 
5 Senaste lyucls..: 1978: 912. 
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lirumJbcloppt:t utgör: 
när beskattningsbar inkomst icke överstiger 3 hasenhe1er enligt lagen 

( 1977: 1071) om basenhet enligt 10 * I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
komstskatt: 

2 procent av den beskattningsbara inkomsten: 
när beskattningsbar inkomst överstiger 

3 men icke 
5 .. 
6 .. 
7 .. 
8 .. 
'i .. 

/() .. 
Il .. 
J2 .. 
J3 .. 
J4 .• 
Jfi •. 
20 .. 
30 basenheter 

5 basenheter: 
6 
7 
8 
'i 

JO 
Il 
J 2 
13 
14 
Jfi 
20 
30 

grundbeloppet för 3 basenheter och 
5 
6 
7 
8 
'i 

10 
Il 
J2 
13 
14 
J6 
20 
30 

4 r;; av aterstoden: 
8 r;( " 

13 r;; .. 
J6'-i· .. 
20C;'C- •. 
25q •. 
29 r;; . .. 
33% .• 
35r.; . .. 
40C:.i . .. 
4.Fi " 
49'.:.C .• 
53 ':.(. .. 
58 Se " 

Ändå att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av 
grundbeloppet. må likväl icke den å någon del av den beskattningsbara in
komsten bclöpande skatten uppgå till högre belopp än som motsvarar 58 
procent av denna inkomstdel. 

Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densam
ma g1illande stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss fa
miljs. vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen. 

Fiireslagen lydelse 

10 * 
mom. Statlig inkomstskatt utgår för fysiska personer. oskifta dödsbon 

och familjestiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av nedan 
angivna grundbelopp. 

Grundbcloppet utgör: 
när beskattningsbar inkomst icke överstiger I basenhet enligt lagen 

( 1977: 1071) om basenhet enligt JO* I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
komstskatt: 

I procent av den beskattningsbara inkomsten: 
när beskattningsbar inkomst överstiger 

J men icke 4 basenheter: gnmdbeloppel för J basenhet och 
4 .. 

5 4 basenheter och 
5 .. 6 5 
6 

.. 7 6 
7 .. 8 7 
8 .. 9 li 
'i .. JO 'i 

JO .. Il J() 
Il .. J2 Il 
J2 

.. 
J3 12 

J3 
.. J4 13 

14 .. 15 J4 
J5 .. 16 J5 
J6 .. 17 16 
17 

.. 
20 J7 

20 
.. 

30 20 
30 basenheter 30 

2 % av atersloden; 
4 ,., .. 

/f, 

51_;;_ . .. 
8''·' .. 

/(-

J2 ".·( . .. 
15'>; . .. 
J9 '.'~· 

.. 
2 J ";, .. 
25 'Y(· 

.. 
2'ir.·r.. .. 
33r:;. .. 
38r.; .. 
43c;;.. .. 
45'/i . .. 
48S'(. .. 
53'.i .. 
58'.'i· 

.. 
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Ändi'l att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av 
grundbeloppet. mtt likv~il icke den ä någnn del av den beskattningsbara in
komsten belöpande skatten uppgtt till högre belopp lin som mntsvarar 58 
prrn:ent av denna inkomstdel. 

Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densam
ma gällande stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss fa
miljs, vissa familjers eller bestämda personers eknnomiska intressen. 

N11rw·1111ele lyclclsl' Fiire.1/age11 lycld1(' 

I() il ~ 

Viel beriik11i11g 111· sta1/ig i11ko111.1·1-
skatt giillcr .fi'i(iu!l(/C i .fi"clga 0111 J.\·
sisk pa.1011. so111 1·ari1 hosa/I hiir i 
rike! 1111eler hc'!u dia 11clgo11 eld (I\' 

h1'.1·k(///11i11gsc'irl'I, och .for 11.1kifiu1 
eliielsho (:fier (frll so111 1·id .1i11 diiel 
1·ar hosl/11 hiir. 

Stllllig inko111.1·1.1kart fels inle 111 i 
elen 1111in clt'11 til/.rn1111111111.1 111ed 
k"1111111111al i 11/.:"111.11.1ka11 ii 1 ·1'!".1 I iger 
XII /J/"Cl!'<'lll 11r 111lg"11 del a1· elen hl'
sf..llrt11i11gshura i11/..0111s/1·11 111111 fil/ 
3() hu.11•11hl'tcr och 115 11rc)('1'nl ar 
111/g,111 del 111· dl'n hnkurtningshura 
inkc>/11.\'ft'll diir11tii1·cr. 

Hur skurt.1k1·/dig inko111.1·1 .1c1111 

l'nligl ko11111111nulsk11/ll'lagn1 < /92X: 
37()) hl'.lklll/U.I' i 11//llllll kOlll//11111 i'i11 
h('/110rt.1·ko11111111111•11 l/11.l'l'.\' inkcl/11.1'/ i 
h1·111c1rtskr>1111111111en 11tgiim den 
Jrijgslll dden 111· d1'11 sw11111111!1agdu 
inko111.11en. I/ur sk11rt.1kylilig in
kc1111.1·1 i 11·<1 ella .flera ko1111111111cr 
1110111 h1•111ortskc111111111111•11 skall den 
s1iirS111 u1· dessa inkr>lll.l'f<T w1se.1 
11/giira den hiigsra cll'frn 111· den 
sw11111wr/ugc/u inko111s11•11 i nii111nda 
ko11111111111•r. Uppgi/r inkc1111.1·1 i /1·1) 

l'ller.fll'ra ko1111111111cr 1ill .1u11111w hc
lot'fJ .1kall inkr>mst i elen kc11111111111 
sc1111 har di·n hijgsla skurtc.1u1s1•n. 
1111.1·es 111giin1 den hiigstu clele11 111· 

elen .1'<111111/an/ugdu inko111s1c11. 
Mr>/s1·ura11d1· sf...u// giillu rid si/dun 
ji"jrtfl'fni11g SO/// i/\'.\'I'.\' i 6() .\~ /.:011111111-
nil lsk1111 elugl' n. 

Skall 111ak11rs i11ko111.1·1a liiggu.1 
s111111111111 enlig! 11 ~ I 111r>111. herii/..-
11u.1 s1a1/ig inkr>111s1skatt mi•d 111-
g1/ngsp11nk1 i de regler so111 c11/ig1 
trec{ie s1ycki'l 01·1111 gii//er .fi'ir make 
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N111·111"a1llfr lycle/.11' 

7 

1-'iircslagcn lycldse 

so111 har dl'n hiigsta A-inkt1lll.1·1e11. 
Be.1·tii111111d.1·1'mll tilliimpas diirl'icl 
st1111 o!ll denne lllakl' \'lir skallskyl
dig iil'cn Fir andra lllllkcns B
i11kt1lllSI. Hc1r !llakama skilda hc111-
o/'lski111111111ner anses he111ortskt1111-
11111n1•n ji'ir 111akn1 med den hiigsta 
A-i11kt1lll.l'f<'ll \'(lrll lllllkllfll(IS g1'
llll'/1Slllllfllll. Är lllllkarnas i11kulll.1·
ta lika stora skall den kt11111111111 cliir 
skalll'.l'llf.l'l'n i'ir /1<)gs1 anses s<1111 
h e 1110/'f sk 11111 !Il Il Il. 

11 * 
I 111t1111. ~ Akta makar. som under beskattningsftret levt tillsammans. 

taxeras en var för sin inkomst. varvid anvisningarna till 52 * kommunal
skattclagen ( 1928: 3701 iiga motsvarande tillämpning. 

Har vid dylik taxering avurag. varom i 4 * I mom. förmiiles. helt eller 
uelvis ej kunnat Utnyttjas ft uen ena makens inklJmSl. ma bristen avriiknas 
a uen andra makens inkomst. 

Avurag. som i 9 * 2 mom. andra 
styeket si\gs. beriiknas för vardera 
maken för sig. varviu bestiimmel
serna i 52 * I mom. fjiirde oeh femte 
styekena kommunalskattelagen 
( 1928: 370) i\ga motsvarande till
lämpning. 

Avurag. sl1m i 9 * 2 mom . .fi'irsta 
styeket siigs. beriiknas för vardera 
maken för sig. varvid bestämmel
serna i 52 * I mom. ljiirue och femte 
styekena kommunalskattelagen 
( 1928: 370) iiga motsvarande till
liimpning. 

I fall uti endast ena maken har beskattningsbar inkomst. beriiknas skat
ten pa hans beskattningsbara inkomst utan uppuclning i beskattningsbar 
A-inkomst lKh beskattningsbar 8-inkomst. 

Ha båda makarna beskattnings
bar inkomst. beriiknas skatten en
ligt sjiitte-ni<111dc styckena. 

liar båua makarna beskattnings
bar inkomst. ber~iknas skatten en
ligt sjiitte--1/tto11cl1• styekena. 

Skatt på beskattningsbar A-inkomst beräknas för vardera maken för sig. 

flo 111akama enbart bl'.1katt-
11ingshar B-i11k<1lllst. heriik11as skat
ten pil clct sw1111wnlagcla helt1fiflcl 
m· dessa ink<1111.1't<'r och ,li'inlela.1· på 
makarna l'.fia ji'irllllll1111dct 111cll1111 
dl' heskatt11i11gshara i11ko111sl<'ma. 

I annat .fiill sw111111111/iiggcs be
skattningsbar B-inkomst hos make. 

" Senaste lydelse 1976: 68. 

Beskattningsbar B-inkornst hos 
make. som har den lägsta beskatt
ningsbara A-inkomsten. sa11111w11-
liigg.1 med andra makens beskatt
ningsbara inkomst. Därdter beräk
nas skatt med tilliimpning av 10§ I 
mom. p;\ summan av niimnua 8-
inkomst oeh andra makens beskatt-
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N111·arandc lydelse 

som har den lägsta beskattningsba
ra A-inkomstcn. med andra makens 
beskattningsbara inkomst. Därefter 
beräknas skatt med tillämpning av 
10~ I mom. på summan av nämnda 
8-inkomst och andra makens be
skattningsbara inkomst. Skatten på 
makarnas 8-inkomster utgör skill
naden mellan den sålunda beräkna
de skatten och den skatt som belö
per på den i nämnda summa ingåen
de beskattningsbara A-inkomsten. 
Skatten på 8-inkomst fördelas på 
makarna efter förhållandet mellan 
deras beskattningsbara 8-inkoms
ter. Bestämmelserna i 10 ~ 3 mom. 
skola därvid iakttagas. 

Om det sammanlagda beloppet 
av makars 8-inkomster icke över
stiger 2 000 kronor, skola dessa in
komster vid tillämpning av detta 
moment anses som A-inkomst. 

8 

Föreslagen lydelse 

ningsbara inkomst. Skatten på ma
karnas 8-inkomster utgör skillna
den mellan den sålunda beräknade 
skatten och den skatt som belöper 
på den i nämnda summa ingående 
beskattningsbara A-inkomsten. 
Skatten pä B-inkomst fördelas på 
makarna efter förhållandet mellan 
deras beskattningsbara B-inkoms
ter. Bestämmelserna i 10 § 3 mom. 
skola därvid iakttagas. 

Vid tillämpning av detta moment 
skall. om det sammanlagda belop
pet av makars B-inkomster inte 
överstiger 2 000 kronor. dessa in
komster anses som A-inkomst. 
Vidare skall minst 4 500 kronor m· 
l'ardera makens beskattningsbara 
inkomst anses som A-inkomst. 

Sammanlagda beloppet av skatt på makes beskattningsbara A-inkomst 
och 8-inkomst utgör makes statliga inkomstskatt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången 
vid 1981 års taxering. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) 

Härigenom föreskrivs att 19 §. 48 § 2 och 3 mom .. 53 § I mom .. punkt 14 

av anvisningarna till 21 §.punkt 9 av anvisningarna till 24 §,punkt 9 av an

visningarna till 28§ samt punkt 12 av anvisningarna till 32§ skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

19 §1 

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: 
vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make el

ler vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gå-
va: 

1 Senaste lydelse 1978: 944. 
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vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som av
ses i 35 § 3 eller 4 mom.: 

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade 
premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid 
vinstdragning på utländska premieobligationer. som uppgår till högst 100 
kronor; 

ersättning. som på grund av för
säkringjämlikt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring. lagen ( 1954: 243) 
om yrkcsskadcförslikring eller la
gen ( 1976: 380) om arbetsskadeför
säkring tillfallit den försäkrade. om 
icke ersiittningen grundas på för
viirvsinkomst av 4 500 kronor eller 
högre belopp för är eller utgör för
iildrapcnning, så ock sådan ersätt
ning enligt annan lag eller särskild 
författning, som utgått annorledes 
än på grund av sjukförsäkring, som 
nyss sagts. till någon vid sjukdom 
eller olycksfall i arbete eller under 
militärtjänstgöring eller i fall som 
avses i lagen ( 1977: 265) om statligt 
personskadeskydd eller lagen 
( 1977: 267) om krigsskadeersättning 
till sjömän om icke ersättningen 
grundas på förvärvsinkomst av 
4 500 kronor eller högre belopp för 
år. ävensom ersättning. vilken vid 
sjukdom eller olycksfall tillfallit nå
gon på grund av annan försäkring. 
som icke tagits i samband med 
tjänst, dock att till skattt:pliktig in
komst räknas ersättning i form av 
pension eller i form av livränta i 
den mtrn livräntan är skattepliktig 
enligt 32 § I eller 2 mom .. så ock er
sättning som utgår på grund av tra
fikförsäkring eller. med nedan angi
vet undantag. annan ansvarighets
försäkring eller på grund av skade
sttrndsförsiikring och avser förlorad 
inkomst av skattepliktig natur: 

ersättning. som på grund av för
säkringjämlikt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring. lagen ( 1954: 243) 
om yrkesskadeförsäkring eller la
gen ( 1976: 380) om arbetsskadeför
säkring tillfallit den försäkrade. om 
icke t:rsättningen grundas på för
värvsinkomst av 6 000 kronor eller 
högre belopp för år eller utgör för
äldrapenning. så ock sådan ersätt
ning enligt annan lag eller särskild 
författning. som utgått annorledes 
än på grund av sjukförsäkring, som 
nyss sagts. till nägon vid sjukdom 
eller olycksfall i arbete eller under 
militärtjänstgöring eller i fall som 
avses i lagen ( 1977: 265) om statligt 
personskadeskydd eller lagen 
( 1977: 267) om krigsskadeersättning 
till sjömän om icke ersättningen 
grundas på förvärvsinkomst av 
6 000 kronor eller högre belopp för 
är. ävensom ersättning, vilken vid 
sjukdom eller olycksfall tillfallit nå
gon på grund av annan försäkring. 
som icke tagits i samband med 
tjänst. dock att till skattepliktig in
komst räknas ersättning i form av 
pension eller i form av livränta i 
den mån livräntan är skattepliktig 
enligt 32 § I eller 2 mom .. så ock er
sättning som utgår på grund av tra
fikförsäkring eller. med nedan angi
vet undantag, annan ansvarighets
försäkring eller på grund av skade
ständsförsäkring och avser förlorad 
inkomst av skattepliktig natur: 

ersättning på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fast
ställls i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till 
den del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den 
skadade är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för 
insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 kro
nor för dag: 
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belopp. som till följd av försiikringsfall clkr hto:rköp av försäkringen ut
gått på grund av kapitalförsiikring: 

ersiittning på grund av skadcförsäkring. dock ej i den mftn köpeskilling. 
som skulle hava influtit därest förslikrad egendom i smilet försålts. varit att 
hänföra till intiikt av jordbruksfästighet. av annan fastighet eller av rörelse 
eller i den män ersiittningen eljest motsvarar sådan skattepliktig inttikt eller 
motsvarar sf1dan avdragsgill omkostnad. vilken är att hiinförn till ni1gon av 
nämnda förvlirvskällor: 

vinstandel. t1terbäring eller premid1terhetalning. som utgått pft grund av 
annan personförslikring lin pcnsionsförslikring eller sf1dan sjuk- eller 
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjiinst. samt vinstandel. 
som utgfttt pi'.\ grund av skadeförsäkring. och premiet\terbctalning pä grund 

. av skadeförsäkring. för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat; 

crslittning jämlikt lagen ( 1956: 
293) om ersättning ät smitthiirare 
om icke ersiittningen grundas pä 
förviirvsinkomst av -15011 kronor cl
lc:r högre belopp för E1r: 

ersättning jiimlikt lagen ( 1956: 
293) om erslittning M srnittbiirare 
om kke ersättningen grundas pft 
förvärvs inkomst av 6 01111 kronor el
ler högre belopp för år: 

periodiskt undcrstiid eller diirmcd jiimförlig periodisk intiikt. i den mån 
givaren enligt 20 ~eller punkt 5 av anvisningarna till 46 ~ id;c är herlittigad 
till avdrag för utgivet bdopp: 

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda 
för mottagarens utbildning: 

studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. stuuiestödslagcn ( 1973: 349). intcrnatbi
drag. t1terbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersiittning enligt 
6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av n.:gc
ringen eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgär till Jdtagan: i 
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om s:.\dant bidrag likställ
da. och äger i följd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kost
nader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevar:mde slag: 

allmiint barnbidrag: 
lön eller annan gottgön::lsc. för vilken skall erfäggas skatt enligt lagen 

( 1958: 295) nm sjömansskatt: 
kllntantunderstöd. som utgives av arhctslöshctsniimnd med bidrag av 

stat smed el: 
handikappersiittning enligt 9 kap. lagen om allmiin försäkring. sä ock 

hemsjukvårdsbidrag. som utgär av kommunala eller landstingskommunala 
medel till den värdbehövande: 

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962: 392) om hustrutillägg och 
kommunalt bostadstillägg till folkpension: 

kommunalt bostadstilliigg till handikappade: 
bostadsbidrag som avses i förordningen ( 1976: 263) om statliga bostads

bidrag till barnfamiljer. förordningen ( 1976: 262) om statskornrnunala bo
stadshidrag eller förordningen ( 1977: 392) om statskommunala hostadsbi
drag till vissa folkpensionärer m. tl.: 

sådan gottgiirelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från 
persllnalstiftelsc ur medel. för vilka avdrag icke medgivits vid taxering. vid 
första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen: 

gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftclse. till den uel 
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stiflelsc:n ej iigt anJra meJd för att liimna gottgördsen än sil.dana för vilka 
avdrag icke titnjutits vid avsiillning till stiftelsen: 

kompensation av statc:n för bensinskatt pt1 bensin som förbrukats vid yr
kc:sm1issig anv1indning av motursftg. 

BetriiffanJe vissa fi_irsiikringsbelopp som utgår till lantbrukare 111. n. gäl
ler siirskilJa bestiimmelser i punkt 16 av anvisningarna till 21 *· 

(Se vidare anvisningarna.) 

48 s 
2 m 11 m. 2 Skattskyldig fysisk 

person. som varit h1ir i riket bosatt 
under hda beskattningsttrel. 1iger 
att [1 Jen i hemnrtskom111unen taxe
rade inkomstc:n <'ttnjuta kommunalt 
gnmdavurag med 4 500 kronor. 

Har skattskyldig under beskatt
ningsåret uppburit lön eller annan 
gottgörelse son1 utgör skattepliktig 
inkomst enligt lagen ( 1958: 295) mn 
sjörnansskatt skall grunuavdraget 
minskas med en 10/jicdd för vaije 
period om trettio dagar för vilken 
den skattskyldige uppburit bc:skatt
ningsbar inknm~t c:nligt niimnua lag 
samt enligt l * 2 111om. lagen skat
tepliktig dagpenning. Det si/l1111cla 
hcrii/.:.11a<fr gm11dm•dragl'f tll'rllll

das llf!fllll till helt tiowl /.:.ro11or. 
3 111 o m.'1 Skattskyldig fysisk 

person. som varit här i riket bosatt 
endast under en dd av beskatt
ningsäret, äger i hemort~kl1mmu
nen åtnjuta kommunalt grundav
drag som för varje kalendermånad 
cl kr del d~irav, varunder han varit 
hiir i riket bosatt. utgör e11 tu(/tedl'i 
11 r 4 500 /.:.runor. H1irvid gäller be
stiimmclserna i 2 mom. andra styc
ke1. Det anlrngshelopp. som st1-
l111ula ahcllles. m·m11das uppåt till 
helt tiotal kronor. 

2 111 om. Skattskyldig fysisk 
person. som varit hiir i riket bosatt 
under hela beskattningsåret. ~igcr 

att tt den i hemortsko11111111nen taxe
rade inkomsten ätnjuta kommunalt 
grundavdrag med 6 000 kronor. 

Har skattskyldig under beskatt
ningsåret uppburit lön elkr annan 
gottgörelse som utgör skattepliktig 
inkomst enligt lagen ( 1958: 295) om 
sjömansskatt skall grundavdraget 
minskas med 500 kronor för varje 
period om trettio dagar för vilken 
den skattskyldige uppburit beskatt
ningsbar inkomst enligt nämnda lag 
samt enligt I * 2 mom. lagen skat
tepliktig dagpenning. 

3 mo rn. Skattskyldig fysisk 
person, som varit här i riket bosatt 
endast under en del av beskatt
ningsäret. äger i hemortskomrnu
nen åtnjuta kommunalt grundav
drag med 500 /.:.m11or för varje ka
lendermånad eller uel därav, varun
der han varit här i riket bosmt. Hä~ 
vid g~iller bestämmelserna i 2 mom. 
andra stycket. 

53 * 
I 11111111. 4 Skyldighet att erliigga skatt för inkomst åligger sä framt c:j an

nat föreskrives i denna lag eller i särskilda beshimmclser. meddelade pä 
grund av överenskommdse eller beslut. varom i 72 och 73 ** sägs: 

al fysisk person: 
ji'ir tid. undt'r 1·il/.:.rn h1111 1w·i1 hiir i rike'/ hosa/I: 

2 Senaste lvdelse 1974: 7n9. 
3 Senaste li,delse 1978: 913. 
• Senaste lydelse 1979: 78. 
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för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvats: 
samt 

.fiir tid. wula vilko1 han l'.i mrit hiir i riket bosalt: 
för inkomst av här belägen fastighet: 
för inkomst av rörelse. som här bedrivits: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anställ

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån. som utgått av annan 

anställning eller annat uppdrag. i den mån inkomsten uppburits härifrån 
och förvärvats genom verksamhet här i riket: 

för pension enligt lagen 
(I %2: 381) om allmän försäkring till 
den del beloppet överstiger 4 500 
kronor och för annan ersättning en
ligt nämnda lag: 

för pension enligt lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring till 
den del beloppet överstiger 6 000 
kronor och för annan ersättning en
ligt nämnda lag: 

för pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten el
ler svensk kommun: 

för belopp. som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste
pensionsförsiikring. om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för
säkringsrörelse: 

för ersättning enligt lagen ( 1954: 243) om yrkesskadcförsäkring eller la
gen ( 1976: 380l om arbetsskadeförsäkring och lagen (1956: 293) om ersätt
ning t1t smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till 
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänst
göring eller i fall som avses i lagen (I 977: 265) om statligt personskade
skydd eller lagen ( 1977: 267) om krigsskadcersättning till sjömän: 

för dagpenning fran erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen (]973: 370) 
om arbi.:tslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
( 1973: 37 I) om kontant arbetsmarknadsstöd: 

för timstudicstöd och inkomstbidrag enligt studiestöd slagen (I 973: 349): 
för annan härifrån uppburen. genom verksamhet här i riket förvärvad in

komst av tjänst: 
för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket 

eller tillbehör till si'ldan fastighet dler rörelse: samt 
för belopp, varmed schablonavdrag för egenavgifter överstigit pi'lförda 

avgifter. samt restituerade, avkortade eller avskrivna egenavgifter. allt i 
den omfattning, som anges i anvisningarna till 41 b §: 

b) staten: 
för inkomst av jordbruksdomäner. skogar samt uthyrda eller med tomt

rätt eller vattenfallsrätt upplåtna fastigheter; samt 
för inkomst av rörelse. som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse 

eller av kommunikations verk med tillhörande byggnader och anläggningar 
eller av industriell verksamhet. som huvudsakligen avser att tillgodose sta
tens egna behov: 

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings
sällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som re
geringen bestämmer: 

för inkomst av fastighet och av rörelse: 
dl akademier. Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds Min-
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nesfond. stl ock allmänna undervisnings verk. sl\dana sammanslutningar av 
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt 
glillande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt samarbetsorgan för 
sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt 
nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna. sjömanshus. svenska 
skcppshypotekskassan. skeppsfartens sekundärlånekassa. företagareför
cning som ahåller statsbidrag. regional utveeklingsfond som avses i för
ordningen ( 1978: 504) om överförande av vissa uppgifter frfm företagarc
förening till regional utvecklingsfond. norrlandsfondcn. statens utvcck
lingsfond. Apotekarsoeietetcns stiftelse för främjande av farmacins ut
veckling m. m .. Svenska Bibelsällskapets bibelfond. Bokbranschens Finan
sieringsinstitut Aktiebolag. Stiftelsen Industricentra. Stiftelsen Industriellt 
Utvecklingscentrum i övre Norrland. Stiftelsen för produktutvecklings
centrum i Göteborg. Sveriges exportråd. Sveriges turistråd. järnkontoret 
oeh SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige. sa länge kontorets n:
spektivc kommissionens vinstmedel anvlindas till allmänt nyttiga ämlamål 
och utdelning icke lämnas till delägare eller medlemmar. aktiebolaget tips
tjänst. svenska penninglotteriet aktiebolag. allmänna sjukförsiikringsfon
den. pensionsstiftdser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfas
telse m. m .. allmänna försäkringskassor. erkända arbctslöshctskassor. un
derstödsföreningar. som icke bedriva till livförsäkring hänförlig verksam
het. personalstiftelser som avses i Jagen om !ryggande av pensionsutfästd
se m. m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet. 
sjukdom eller olycksfall. stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisa
tioner av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utgiva avgångser
sättning till friställd arbetstagare eller fr~imja ätgärder till förmhn för ar
betstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bliva uppsagd till följd av 
driftsinskränkning. företagsnedläggelse eller rationalisering av företags 
verksamhet ävensom sådana ömsesidiga försäkringsbolag, som avses i la
gen om yrkesskadeförsäkring: 

för inkomst av fastighet: 
el kyrkor. sjukvärdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinst

syfte. barmhärtighetsinrättningar. stiftelser som hava till huvudsakligt än
damål att under samverkan med militär eller annan myndighet stlirka rikets 
försvar eller att. utan begränsning till viss familj. vissa familjer eller be
sti.imda personer. föimja vård och uppfostran av barn eller lämna under
stöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverk
samhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. ävensom ide
ella föreningar som uppfylla i punkt 9 av anvisningarna angivna villkor: 

för inkomst av fastighet och av rörelse: 
f) svenska aktiebolag och sådana bolag. som enligt särskild fö1fattning 

iiro skyldiga att avsti\ sin vinst. ekonomiska föreningar. samebyar. sam
fund. stiftelser. understödsföreningar. som bedriva till livförsäkring hän
förlig verksamhet. verk. inrättningar och andra inländska juridiska perso
ner. dock si\ vitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller 
p[1 diirmed jiimförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om 
samfälligheten har taxerats såsom siirskild taxeringsenhet och avser mark
samfällighet eller regleringssamfållighet, samtliga här under f) avsedda bo
lag. verk oeh andra juridiska personer i den mån de ej inbegripas under 
punkterna d) oeh eJ: 

för all inkomst. som här i riket eller å utliindsk ort förvärvats: 
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gl u1liindska bnlag: 
fi.ir inkomst av hiir belägen fastighet: 
för inkomst av rörelse. s.:1m här bedrivits: samt 
för vinst~' icke yrkesmiissig avyttring :.iv fastighet eller rörelse hiir i riket 

eller lillbchör till siidan fastighet eller rördse: 
hl allm;inna pen:;ionsl'onden: 
för all inlwmst s,1m härtlyter av medel. som förvaltas av ~jiirdc fondsty

re ben. samt i (ivrigt för inkomst av fastighet. 
Riksskatteverl,,et mä. <llll siirskilda skäl diirtill iiro. efter ansökan förl\la

ra. att stiftelse eller förening. snm har till huvudsakligt iindamäl att friim_ia 
nordiskt ~amarbe1e. i frt1ga om skattskyldighet eller eljest vid ti!Himpning 
av denna Jag ~kall :mses jiimställd med stiftelse eller förening. som ovan i 
första stycket vid cl angives. St1dant beslut rni1. niir omstiindigheterna det 
föranleda. :1v rii\ssk:ttt.~vcrket fi!erkallas. Over beslut. som riksskattevcr
ket meddelat enligt dl~tla stycke. mh klagan icke föras. 

Anvisningar 

till 2 I ~ 

14.'' Sjukpenning enligt lagen 
( 1962: 381) nm allmiin fiirsiikring. 
lagcn I 1954: 243 l om yrkesskade
försiikring. lagen ( 1976: 3801 nm ar
betsskadeförsiikring. lagen ( 1977: 
265) nm statligt personskadeskydd 
och lagen I 1977: 267l om krigsska
deersiitt ning till sjömän utgör skat
tepliktig intäkt av jordbruksfastig
het om sjukpenningen grundas pä 
inkomst. som hänför sig till jord
bruksfastighet nch för sig eller till
sammans med annan sjukpenning
grundande inkomst uppgf1r till 4 500 
kronor eller högre belopp för är. 
Till intiikt av jnrdbruksfastighet 
hiinfiires under niimnda förutsiitt
ningar ocks{1 ersättning enligt lagen 
(1956:293) om er<ittning ät smitt
btirare. 

14. Sjukpenning enligt lagen 
( 1962: 381) nm allmiin fiirsiikring. 
lagen I 1954: 243) om yrkesskade
försiikring. lagen ( 1976: 3801 om ar
betsskadeförsäkring. lagen I 1977: 
265) om statligt pcrsonskadcskydd 
och lagen ( 1977: 267) om krigsska
deersiittning till sjömiin utgör skat
tepliktig intiikt av jordbruksfastig
het lllll sjukpenningen grundas ptt 
inkomst. som hiinför sig till jord
bruksfastighet och för sig eller till
sammans med annan sjukpenning
grundande inl,,nmst uppgill" till 6 0110 
kronor eller högre belopp för b.r. 
Till intäkt av jordbruksfast ighet 
hiinförcs under niimnda förutsiitt
ningar också crsi'ittning enligt lagen 
( 1956: 293) om ersiittning b.t smitt
biirare. 

till 24 * 
9.r. Sjukpenning enligt lagen 9. Sjukpenning enligt lagen 

(I %2: 381) nm allm:in forsiikring. (I %2: 381) om allmiin försäkring. 
lagen ( 1954: 243) om yrkesskade- lagen ( 1954: 243 I llT11 yrkesskade-
förs;ikring. lagen ( 1976: 380) om ar- försiikring. lagen ( 1976: 380) om ar-
hds~kadefiirsiikring. lagen ( 1977: hctsskadeforsiikring. lagen ( 1977: 

• Senaste lydelse 1'>77: "279. 
6 Senaste lydelse 1977: '].79. 
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2h5 I om statligt personskadeskydd 
llL·h lagen ( 1')77: 267) 1lln krigsska
d.:ersättning till sjömiin utgör skat
tepliktig intiikt av annan fastighet 
om sjukpenningen grundas på in
komst. s1H11 hiinfiir sig till annan 
fastighet od1 för sig eller tillsam
mans med annan s_jlikpenninggrun
dande iniwmst uppg;Htiil./500 krn
nor .:llcr hi.lgre hek'PP for tir. Till 
intiikt av annan fastighet hänföres 
under niimnda förutsättningar ock
S[1 ersiittning enligt lagen ( 1956: 
2931 om ersiittning rit smitthiirnre. 

15 

Fiircslag1·11 lydl'lsc 

265) om statligt personskadeskydd 
Lll:h lagen ( 1977: 2671 om krigsska
deerslittning till sjömiin utgör skat
tepliktig intiikt av annan fastighet 
om sjukpenningen grundas p<l in
komst. snm hiinfi.ir sig till annan 
fastighet 1lch fi.ir sig eller tillsam
mans med annan sjukpenninggrun
dande inknmst uppgiir till fi 000 kro
nor eller högre helnpp för f1r. Till 
inHikt av annan fastighet hiinföres 
under niimnda förutsiittningar o.:k
sti ersiittning enligt lagen ( 1956: 
293) om ersiittning fil smitthiirare. 

till 28 * 
9. 7 Sjukpenning enligt lagen 

(I 962: 38 I I 0111 allmiin försiikring. 
lagen ( 1954: 243) 1l111 yrkesskade
försiikring. lagen ( 1976: 3801 om ar
hetssbdeförsiikring. lagen t 1977: 
265) om statligt pers11nskadeskydd 
och lagen ( 1977: 26 7) om krigsska
deerstitt ning till sjömiin utgör skat
tepliktig intiikt av rörelse 0111 sjuk
penningen grundas p<) inkomst. 
som hlinför sig till rörelse och fi.ir 
sig eller tillsammans med annan 
sjukpenninggrundande inkomst 
uppgår till../ 500 kronor eller högre 
helopp för hr. Till intiikt av rörelse 
hänföres under nämnda förutsiitt
ningar oekst1 ersättning enligt lagen 
( 1956: 293) om erstiltning rit smitt
bärare. 

9. Sjukpenning enligt lagen 
( 1962: :\81 I 1lln allmiin försiikring. 
lagen ( 1954: 243) nm yrkesskade
försiikring. lagen (I lJ7h: 380) Lllll ar
betsskadefi.irsiikring. lagen ( 1977: 
265) 11m statligt personskadeskydd 
och lagen ( 1977: 267) \llll krigsska
deersiittning till s.ii.imiin utgör skat
tepliktig intäkt av riirelse om s.iuk
penningen grundas pti inki:imst. 
s1.1111 hänför sig till rörelse llCh för 
sig eller tillsammans med annan 
sjukpenninggrundande inkomst 
uppgår till {j 000 kronor eller högre 
belopp för år. Till intlikt av rörelse 
hänföres under niimnda förutsiitt
ningar ocks:i i:rsiittning enligt lagen 
( 1956: 293) om ersiittning åt smitt
blirare. 

till 32 ~ 

12." S.iukpenning enligt lagen 12. S.iukpenning enligt lagen 
(I %2: 381) om allmän försiikring. t 1962: 381) nm allmän fi.irsiikring. 
lagen ( 1954: 2431 om yrkesskade- lagen ( 1954: 2431 om yrkesskade-
försäkring. lagen ( 1976: 380) om ar- försiikring. lagen t 1976: 380) om ar-
betsskadeförsäkring. lagen ( 1977: betsskadeförslikring. lagen ( 1977: 
265) om statligt personskadeskydd 265) om statligt personskacleskycld 
och lagen ( 1977: 267) lim krigsska- och lagen ( 1977: 267) om krigsska-
deerslittning till sjömän utgör skal· decrsiittning till s.ii.imiin utgör skat-
tepliktig intlikt av tjiinst om s_iuk- tepliktig intäkt av tjiinst om s_iuk-
penningen grundas pf1 inklm1st. penningen grundas p~1 inkomst. 

7 Senaste lydelse 1977: '279. 
"Senaste lydelse 1977: '279. 



SkU 1978/79: 55 

N11r11rande lydelse 

som hänför sig till tjänst och för sig 
eller tillsammans med annan sjuk
penninggrundande inkomst uppgår 
till 4 500 kronor eller högre belopp 
för är. Till intäkt av tjänst hänföres 
under nämnda förutsättningar ock
så ersättning enligt lagen 
( 1956: 293) om ersättning åt smitt
bärare samt annan lag eller författ
ning. som utgått annorledes än på 
grund av försäkring, som nyss 
sagts. till någon vid sjukdom eller 
olyd;sfall i arbete eller på grund av 
mil i ti!rtj~instgöring. 

16 

Fiirt•slage11 lyddsi' 

som hänför sig till tjänst och för sig 
eller tillsammans med annan sjuk
penninggrundande inkomst uppgar 
till 6 000 kronor eller högre helopp 
för år. Till intäkt av tjänst hiinföres 
under nämnda förutsättningar ock
så ersättning enligt lagen 
( 1956: 293) om ersättning åt smitt
bärare samt annan lag eller fi.irfatt
ning. som utgiitt annorledes än på 
grund av försäkring. som nyss 
sagts. till någon vid sjukdom eller 
olycksfall i arhete eller på grund av 
militärtjänstgöring. 

Föräldrapenning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försiikring utgö
ra skattepliktig intäkt av tjänst. 

Timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studiestöds
lagen ( 1973: 349). utbildnings bidrag för doktorander och timersiittning vid 
grundläggande utbildning för vuxna räknas som skattepliktig intäkt av 
tjänst. 

Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmark
nadsstöd räknas som skattepliktig intäkt av tjänst. 

Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret räknas 
som skattepliktig intäkt av tjänst. 

Detsamma gäller dagpenning och stimulansbidrag, vilka enligt av rege
ringen eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser utgå till deltaga
re i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådana bidrag lik
ställda. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången 
vid 1981 års taxering. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 68 * taxeringslagen ( 1956: 623) 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·11r1mdl' lydelse Föreslagen lydt!lse 

68 ~ 2 

Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för va1je skattskyldig in
föras i skattelängd. 

I skattelängden antecknas särskilt 
dels ·i avseende på statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor 

med angivande tillika i frä.ga om skattskyldiga som avses i 9 § 3 mom. la
gen ( 1947: 576) om statlig' inkomstskatt huruvida inkomsten utgör A-

1 Lagen omtryckt 1971: 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773. 
2 Lydelse enligt prop. 1978/79: 161 (ännu ej avlämnad till riksdagen). 



SkU 1978/79: 55 17 

;\'111·a1't111cl1• il'lfri.1·1· Fiirc•.1/age11 lycldsc' 

inkPmst eller B-inkomst. mcugivet avdrag för undersktitt i förvltrvskälla. 
sammanriiknad neth,inkomst (summan av inkomsterna av olika förviirvs
kiillor. minskad med avurag for undcrskotl). medgivna allmänna avdrag 
~om inte avser unucrskott i frirviirvskiilla. taxerad och beskattningsbar in
komst. 

elds beskattningsbar inkomst enligt :! * lagen ( 1958: :!95) om sjömans
skatt och enligt I * :! mom. nlimnua lag skattepliktig dagpenning samt det 
antal perioder tim trettio dagar fiir vilka den skattskyldige har uppburit sä
dan inktimst under beskattningsflrct. samt sjömansskattenlimndens beslut 
om jlimkning enligt I:! * 4 mnm. lagen om sjömansskatt. 

dels i avseende p~t kommunal inkllmstskatt taxerad och beskaltningsbar 
inkomst. 

dels beslut i övrigt. som avser fiirutsl\ttning för avdrag enligt 48 * :! nch 3 
mom. kommunalskattclagen ( 19:!8: 370) eller för skattereuuktion enligt 2 * 
4 och 5 mom. uppbördslagcn ( 1953: :!7:!). 

de Is beslut. som avser förutsätt
ning för sparskattereduktion enligt 
:! * lagen (1978: 423) om skattelätt
nader för vissa sparformer. 

de Is beslut. som avser förutsl\tt
ning för sparskattcreduktion enligt 
:! * lagen ( I '178: 423) om skattellitt
nader för vissa spa1i"ormer dia gii-
1·ored11ktio11 e11/igt 3 !i /agl'll 
( /979:00Ui 11111skattt'iiitt1w</.fi'ir1·is
sa ga ror. 

dels beslut om avrlikning av utlhndsk skatt eller tillfönpning av progres
sionsbestiimmclser enligt avtal för undvikande av dubbclbeskattning. 

dels uppgift om de vliruen på skogsmark och växande sktig. varpä skogs
vf1rdsavgift skall beräknas. 

dd1· skattepliktig od1 beskattningsbar förmögenhet. om skall skall utgt1 
enligt 11 *lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. 

Uppgär den enligt lagen tllll statlig inknmstskatt hcriiknade taxerade in
komsten till minst 6000 krontll" för ensa111st<'icnde <Kh till sammanlagt 
minst 6 000 kronor för makar. som har varit gifta vid ingitngen av beskatl
ningst'lret och under detta är har levt tillsammans. skall den berLiknadc 
taxerade inkomsten införas. även om beskattningsbar inkomst icke upp
kommer. 

Skattelängden skall underskrivas <tV lokal skattemyndighet. Den skall 
diireftcr sflvitt giiller den <'irliga taxeringen med undantag av siirskild fastig
hetstaxering anses innefatta taxcringsnlimndens beslut. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

2 Riksdagen 197/i/79. (J sam/. Nr 55 
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4 Förslag till 

Lag om ändrfog i uppbördslagen (1953: 272) 

Hiirigenom föreskrivs att 2 * 2. 4 och 5 mom. samt 4 * 2 mom. upp
bördslagen ( 1953: 272)1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ar11111/e lydelse 

2 mo m. 2 I denna lag förslås 
med 

s I ut I i g skatt: skatt som har 
pitförts vid den ilrliga debiteringen 
på grund av taxeringsniimnds be
slut eller pä grund av annat beslut. 
som enligt gällande föreskrifter 
skall beaktas vid sådan debitering. 
och återstår efter iakttagande av 
bestiimmelserna om nedsiittning av 
skatt enligt 4 rn.:h 5 mom. sa111r 2 ~ 
lagen ( 1978: 423) om skattelättna
der för vissa sparformer: 

ri'ires/agen lydelse 

2 mo m. I denna lag förstf1s med 
s I ut I i g skatt: skall som har 

påförts vid den årliga debiteringen 
pit grund av laxeringsnämnds be
slut eller pä grund av annat beslut. 
som enligt gällande föreskrifter 
skall beaktas vid sådan debitering, 
och äterstfir efter iakttagande av 
bestiimmclscrna om nedsiitlning av 
skatt enligt 4 LH.:h 5 mom. ella 2 * 
lagen ( 1978: 423) om skatteliittna
der för vissa sparl'ormer dia 3 ~la
gen I 1979:0001 0111 .1kattdiift11ad 
ji'ir ris sa g1li-or: 

preliminär skatt: i 3 * niimnd skatt. som betalas i avräkning på slutlig 
skatt: 

kl'ltrståel/lfr skall: skatt, som återstär att betala. sedan preliminär skatt 
har avräknats från slutlig skatt: 

tillkom111wllle skatt: skatt som skall betalas pä grund av eftertaxering el
ler enligt heslut om debitering sedan påföringen av slutlig skall har avslu
tats: 

krnrskauea1·giji: avgift enligt 27 * 3 mom.: 
respitriinta: r1inta enligt 32 *: 
1111sråmlsrii11ta: riinta enligt 49 ~ 4 mom.: 
ii-ska11erii111a: ränta enligt 69 * I mom.: 
rl'stit11tionsrii11w: ränta enligt 69 * 2 mom.: 
skauered11kti1111: ncdslittning av skatt enligt 4 mom.: 
siirskild skattacd11ktio11: nedsättning av skatt enligt 5 mom.: 
inkomstår: det kalenderår, som närmast har föregätt taxcringsårc1: 
11pphiirdsär: tiden från och med mars månad ett t1r till och med februari 

mtmad nästföljande år: 
11ppbiird1·1111)1111tf: mars. miti. juli. september. november och januari: 
g(fi skatrskyltfig: skattskyldig som taxeras med tilllimpning av 52 * 

mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370) och 11 ~ I mom. lagen ( 1947: 576) 
om statlig inkomstskatt: 

ogifr skal/skyldig: annan skaltskyldig fysisk person än nyss har sagts. 
4 mom. :i Skattereduktion f1lnju1c~ 

1 Lagen omtryckt 1972: 75. S.:naste lydelse av lagens rubrik 1974: 771. 
2 Lydelse enligt prop. 1978/79: 161 (ännu t!j avlämnad till riksdagen). 
3 Senaste lydelse 1979: 88. 
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av ogift skattskyldig. som har hemmavarande barn under I 8 {1r. och av 
gift skattskyldig, vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen ( 1947: 5761 
om statlig inkomstskatt. med I 800 kronor, 

av gift skattskyldig. vars make 
har taxerad inkomst enligt nämnda 
lag som understiger 4 500 kronor. 
med 40 procent av det belopp som 
motsvarar skillnaden mellan 4 500 
kronor och den taxerade inkoms
ten. 

Ha gifta skattskyldiga var för sig 
till statlig inkomstskatt taxerad in
komst. som understiger 4 500 kro
nor. ätnjutes skattereduktion en
dast av den som har den högsta 
taxerade inkomsten. Äro de taxera
de inkomsterna lika stora, tillkom
mer skattereduktion den lildre av 
de skattskyldiga. 

Skattereduktion enligt första 
stycket åtnjutes endast av skatt
skyldig. som varit bosatt hlir i riket 
under nil.gon del av beskattnings
året. För gift skattskyldig gäller 
dessutom följande. För att skatte
reduktion skall fä atnjutas. skall 
maken ha varit bosatt här i riket un
der någon del av hcskattningstiret. 
Avser makens boslittning här i riket 
större delen av beskattningsåret, 
sker skattereduktionen enligt första 
stycket. Avser makens bosättning 
här i riket endast en mindre del av 
beskattningsttret. åtnjut1:r den 
skattskyldige skattereduktion, om 
maken saknar taxerad inkomst en
ligt lagcn om statlig inkomstskatt. 
med 900 kronor, lKh om maken har 
taxerad inknmst enligt niimnda lag 
som understiger 2 250 kronor. med 
40 procent av det belopp som mot
svarar skillnackn mellan 2 250 kro
nnr och den taxerade inklrn1sten. 

av gift skattskyldig. vars make 
har taxerad inkomst enligt nlimnda 
lag som unckrstigcr 61100 knirwr. 
med 30 procent av dt:t bclnpp som 
motsvarar skillnaden mellan 6 IJllO 
kronor och den taxerade inkom
sten. 

/lur gifta skattskyldiga var för sig 
till statlig inkomstskatt taxerad in
komst. som understiger 6flOIJ kro
nor. atnjutes skattereduktion t:n
dast av den som har den hi.igsta 
taxerade inkoms!L'n. Är de taxera
de inkomsterna lika stora. tillknm
mcr skattereduktion den lildre av 
de skattskyldiga. 

Skattereduktion enligt första 
stycket åtnjutes endast av skatt
skyldig. som varit bosatt hiir i riket 
under nägon del av b.::skattnings
i'lret. För gift skattskyldig glillcr 
dessutom följande. För att skatt.::
reduktion skall fa htnjutas. skall 
maken ha varit bosatt hiir i riket un
der nägon del av beskattningst1ret. 
Avser makens bl>slittning hiir i riket 
större delt:n av bcskattningsärt:t. 
sker skattereduktionen .::nligt första 
stycket. Avser makens bos~ittning 
här i riket endast .::n mindre del av 
beskattningsåret. tltnjuter dm 
skattskyldige skattereduktion. om 
maken saknar taxerad inkomst cn
ligt lagen Llm statlig inklimstskatt. 
med 900 kronor. nch om mak.::n har 
taxerad inknmst enligt niirnnda lag 
som understiger 3 UOO kronor. med 
30 procent av det bdllpp som mot
svarar skillnaden mcllan 3 000 kro
nor och d.::n taxerade inkomsten. 

Vid tillämpningen av bestiimmelserna i första. andra och tredje styckena 
skall Sl>m taxt:rad inkomst anses även under beskattningsaret uppburl!n 
beskattningsbar inkomst enligt lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt samt en
ligt I ~ 2 rnom. nämnda lag skattt:pliktig dagpenning. Skattereduktion som 
tillknmmer skattskyldig enligt nämnda bestiimrnclser skall minskas med en 
tolftedel för varje period om trettio dagar. för vilken den skattskyldige 
uppburit inkomst som förut nämnts. 
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SkattereJuktion sker icke i.fi'tlg11 
c1111 sta!lig .fi"ir111iigl'11hl't.1sk1111 . . rne'i
a(ti.irsiikri11g.1c11·gifi till .fiilk1)('11sio-
11eri11ge11 l'llligt ICJ kap. J li /11ge11 
r 1962:3/'I./ 1 c1111 al/111ii11 .fi'irsiikring. 
til liiggspc11si1J11s111 '.~ Ui. .\j11kj('>rsii k-
ri 11gsa rg if i. c1rh<'lsskwlt:fi'irsiik-
ri11gs11 l'.~{/i. ddp1•11si<J11.1:fi'irsiik-
ri11g.1c1rg(ti. 11rhl'l.l'girc1rn1-gifl. c1//-
111ii11 11rhl't.1·gii·arargifi. al'gifi .f('ir 
.1jiUii/k.1· 1ic·11sio11ai11g och .fi'irsl'-
11i11gslll'.~i/i enligt lllxc•ri11gslugc11 
.l'l//11111111111i!L'I 1/ al'dik11ings/1/11. 

20 
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Skattereduktion sker e11d11st i 
,/i"clga un1 statlig i11ko111stska11. 
ku111111111111/ i11ko111stska1t, skogs-
1'(/rd.l'lll'glfi och skat1erillära; enligt 
116 a ~taxerings/agen (/956:623). 

ResUimmelserna om skattereduktion iakttagas vid debitering av slutlig 
skatt. tillkl1nm1andc skatt och preliminlir R-skatt samt vid fastställande av 
preliminär A-sk.att. Öretal som uppkommer vid bertikning av skattereduk
tion bortfalkr. 

5 mo m. 4 Skattskyldig fysisk 
person. snm varit bosatt eller sta
digvarande vistats htir i riket unJer 
någon del av beskattningsåret åt
njuter slirskild skattereduktion med 
det belopp varmed 0.4 basenheter. 
enligt lagen (1977:1071) om basen
het enligt 10 ~ I mom. lagen 
( 1947: 576> om statlig inkomstskatt. 
överstiger 1600 kronlir. 

5 mo m. Skattskyldig fysisk 
person. som varit bosatt eller sta
digvarande vistats här i riket under 
någon del av beskattningsåret åt
njuter särskild skattereduktion med 
det belopp varmed 0.4 basenheter 
enligt lagen ( 1977: 1071) om basen
het enligt 10 ~ I mom. lagen 
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt 
överstiger 2 OUO kronor. 

I fråga om s[irskild skattereduktion äga bestämmelserna i 4 mom. fjärde. 
femte och sjiitte styckena morsvarande tilliimpning. 

4 § 
2 1110111. I skattetabellerna skola i särskilda kolumner upptagas skattebe

lopp för föl,ianJe grupper av skattskyldiga. nämligen 

I J l1gift inkomsttagare. som icke I) ogift inkomsttagare. som icke 
avses under 4). och gift inkomstta- avses under 4), och gift inkomstta-
gare. vars make har en sammanräk- gare. vars make har en sammanräk-
nad nettoinkomst på minst 11·cl111se11 nad nettoinkomst på minst 3 000 
krnnor: kronor: 

:!) gift inkomsttagare. vars make :!) gift inkomsttagare. vars make 
saknar sammanräknad nettoin- saknar sammanräknad nettoin-
komst eller har sildan inkomst un- komst eller har sådan inkomst un-
derstigande 11·(/111sc·n kronor: derstigande 3 000 kronor: 

3) gift inkomsttagare. som är berättigad till avdrag enligt 46 § 3 mom. 
kommunalskattdagcn: 

4 Senaste lydelse 1978: 915. 
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4) ogift inkomsttagare. som iir beriittigad till avdrag enligt 46 § 3 n1llm. 
kommunalskattelagen. 

Ogift inkomsttagare. som har hemmavarande barn och som icke iir hiin
förlig till under 4) upptagen grupp av skattskyldiga. skall likstlillas med in
komsttagare som under 2) avses. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tilliimpas första gi\ngen i 
fraga om preliminär skatt för är 1980 samt slutlig och tillkommande skatt 
pä grund av 1981 års taxering. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrivs att 12 ~ 4 mom. och anvisningarna till 12 ~ lagen 
( 1958: 295) om sjömansskatt 1 skall ha nedan angivna lyddsc. 

Nm·amnde lydelse Fiil"l'slagen lydelse 

12 § 
4 mom.~ Sjömansskatt enligt 7 § 

fi'tr genom beslut om jämkning ned
sättas i den män förutsiittningarna 
för skattereduktion enligt lagen 
( 1978: 423) om skattelättnader för 
vissa sparformer är uppfyllda. Bo
sättning eller stadigvarande vistelse 
här i riket kriivs inte för jiimkning 
enligt detta moment. 

4 mo m. Sjömansskatt enligt 7 * 
far genom beslut om ji.imkning ned
sättas i den mi\.n förutsiittningarna 
för skattereduktion enligt lagen 
( 1978: 423) om skatteliittnader för 
vissa sparformer elll'r <'nligr lagen 
( 1979:000) 0111ska11dii1111ad.fi'ir1·i.1-
sa gå1·c1r iir uppfyllda. Bosiittning 
eller stadigvarande vistelse här i ri
ket krävs inte för jämkning enligt 

· detta moment. 

Anvisningar 

till 12 §3 

Jämkning i fall som avses i 12 ~ I 
mom. vid el må för ar räknat med
givas med högst ett belopp. som 
motsvarar summan av icke utnytt
jat xru11d111·drag och det belopp. 
med vilket avdrag för väsentligen 
nedsatt skatteförrnäga högst skulle 
harn kunnat medgivas vid taxering 
till statlig inkomstskatt. 

Jämkning i fall som avses i 12 ~ I 
mom. vid eJ./ilr för är räknat medgi
vas med högst ett belopp. som 
motsvarar summan av 6 000 kronor 
och det belopp. med vilket avdrag 
för väsentligen nedsatt skattcför
mäga högst skulle ha kunnat medgi
vas vid taxering till statlig inkomst
skatt. 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 777. 
2 Senaste lvdclse 1978: 424. 
3 Senaste lydelse 1978: 916. 
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N111·ara11dl' lydelse 

I fräga om sjöman. som utan att vara bosatt i Sverige har att betala sjö
mansskatt enligt 7 *· mtt vid jiimkning enligt 12 * I mom. hänsyn tagas till 
sadana i sistniirnnda författningsrurn omfiirmälda avdrag. vilka sjömannen 
med tillämpning av grunderna för lagen om statlig inkomstskatt skulle hava 
kunnat påräkna vid taxering i det land. där sjömannen är bosatt. Har vid 
nämnda taxering avdrag kunnat utnyttjas av sjömannen själv eller hans 
make skall jämkning dock ej medgivas. 

Vid jlimkning enligt 12 * 3 och 5 mom. för i Sverige icke bosatt sjöman 
skall slutlig skatt beriiknas med tillämpning av svenska beskattningsregler. 

Med deltidstjänstgöring enligt 12 * 'i mom. förstas tjänstgöring som en
ligt anställningsavtal skall fullgöras pa kortare tid än heltid. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om 
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. 

Härigenom föreskrivs i frf1ga om lagen ( 1965: 269) med särskilda bestäm
melser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m. 1 

tids att 2 * skall upphöra att gälla. 
dels att 1. 3 och 4 ** skall ha nedan angivna lyddse. 

N111·aralll/c lydelse 

KLimmuns och annan menighets 
11tdehiteri11g av skatt skall hesUim
mas i förhftllandc till det antal skat
tekronor och skattd.ircn. som 1·id 
11iirmast f('irq~ilende tlrs taxaing 
på.fiJrts de skattskyldiga. justerat 
mligt 2 .I-.! ol'h ökat med det antal 
skattekronor. som staten skllll till
skjuta enligt lagen I 1973:./331 om 
skatteutjiimningshidrag och med hi
dmg.1·111ulerlag enligt bestämmel
sernll om skllllehor(fi1llshidrag. 

' Lagen omtryckt 1973: 437. 
S.::nastc lvdelse av 
lagens rubrik 1977: 191 
2 ~ 1977: 1096. 

2 Senash: lydelse 1976: 198. 

Fiire.1/11g1•n lydelse 

*2 
Skatti'.rntse11 .1;·;, kommuns och 

annan menighets 11/tag av skatt 
skall bestämmas i förhållande till 
det antal skallekronor och skatte
ören. som enligt lii11sstyrel.l'l'ns be
riikning ko111mer att ptlfiiras de 
skauskyldiga 1·itl 1a.reri11gc11 det ,;,. 
ska1teslltse11 skllll ji1ststiillas, ökat 
med det antal skattekronor. som 
staten uppskattas skola tillskjuta 
enligt lagen ( 1979: 000) om skatteut
jämningsbidrag. 

Om enligt 4 kllp. 4 § andra styc
ket kommunallagen ( 1977: 179) an
tll/11 skattesats slutligt fastställs än 
den som har hestämts tidif.{af<'. 
skall den nya skattesatsen om niiij
ligt hestiimmlls med hiinsyn till det 



SkU 1978/79: 55 

Uinsstyrelsen skall senast den I 0 
september varje ar lämna kommun. 
landstingskommun och församling 
uppgift om det sk11tte1111der/11g. som 
l'llligt 2 .~ skall be11ktus 1·id hestii111-
111a11Je a1· lllcll'hiteri11g. 

Fiireslllgc11 lydd1·1· 

1111t11/ skattd.ro11or och skatteiire11 
som har pli.flirt.i· de sk1111skylcliga 
1·ic/ taxai11gc11 det dr sk11nesat.l'<'l1 
ska I/ .fi1 s I .I' t ii Il a.1·. 

Uinsstyrelsen skall senast den I 0 
september va1:ie år Himna kommun, 
landstingskommun nch församling 
uppgift om det heriik1111de antalet 
sk11ttckro11or och skatteiire11 som 
avses i I § .f('irsra stycket. 

4 §I 

Kommun är beriittigaJ alt ji'ir 
visst tir av staten uppbära kommu
nalskatt med belopp som motsvarar 
vad som skulle utgä på grundval av 
antalet skattekronor m:h skatteören 
i kommunen .fi'ir året. beriiknat ef
ter den skattesats som har bestiimts 
för det j('iregilelllfe året. Vid heriik-
11i11ge11 m· u11ralet ska11ekro11or och 
skatteiirl'11 bl'aktas hestii111111el.1er-

. ) s 
Ila I - S. 

Kommun iir beriiltigad alt 1111der 
visst ;\r av staten uppbära kommu
nalskatt med belopp som motsvarar 
vad som skulle utg~1 pi\ grundval av 
antalet skattekronor och skatteören 
i kommunen 1·id det Ji'iregde11de 
drcts (laxeri11gsilrel) taxering. be
räknat efter den skattesats som har 
bestämts för aret .fi'irc tll.raillg.l'-
11/"i't . 

Har enligt 4 kap. 4 *kommunallagen ( 1977: 179) annan skattesats slutligt 
fastställts iin den som har bestämts tidigare. skall till grund för utbetalning
en läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten 
fastställdes. 

Kommun är berättigad att av sta
ten s::'lsom förskott uppbära det be
lopp som pil gru11dl'(1l m· tuxai11gs-
11iim11cls hesl11t 1·is.1·t ilr (laxai11gs
dr) riirnnde tuxering till ko111m1111al 
inkomstskatt har beslutats till 11tdc
bitai11g för det kommande året. 
Vid baiik11i11go1 a1· förskotts belop
pet j11sterns antalet skattekronor 
och skatteiire11 enligt 2 §. \lud som 
har beslutats till wdebitering ingår 
i kommunens fordran hos staten 
vid ingången av året näst efter det 
år. då beslutet fattades. Förskottet 
avräknas mot den kommunalskatt. 
som kommunen har rätt att uppbä-

3 Senaste lydelse 1976: 198. 
4 Senaste lydelse 1977: 191. 

Kommun iir beriittigad all 1111da 
1·isst dr av staten sftsnm försklltt 
uppbära ett belllpp som 1110t.1·1·arar 
produkten 111· ill'11 skattesats som 
har beslutats för iu-et och de1 antal 
skattekronor och skaffeiircn. so111 
enligt ta.rcring.rniim!l(/.1· hes/ut rii
ra11dc dt'I .fi'iregclc11de tlrcts taxe
ring till ko1111111111al inkomstskatt 
har påfiirt.1· de skattskyldiga. Dl'! 
1111 11ii11111da hdopp<'f ingar i kom
munens fordran hos staten vid in
gången av året näst efter det ar. dft 
beslutet fattades. Förskottet avriik
nas mot den kommunalskatt. snm 
kommunen har rätt att uppbära av 
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N111·11n111il1' lvdl'isl' 

ra av staten pä grundval av taxe
ringen under ttrt:t eftt:r det t1r. då 
förskottet utanordnas enligt be
stämmelserna i femte stycket. 

Är antalet hos länsstyrelsen re
gistrerade kyrkobokförda invtmare 
i kommunen vid mitten av augusti 
mfmad taxeringsäret större än det 
var vid mitten av augusti manad två 
ar tidigare. skall förskott. beräknat 
enligt tredje stycket. ökas i förhål
lande till ökningen i kommunens in
vänarantal mellan de angivna tid
punkterna. Sftdant ökat förskott in
går i kommunens fordran hllS sta
ten o..:h avräknas enligt tredje 
stycket. Uinsstyrelsen skall senast 
den 10 september lämna kommu
nen uppgift om det invånarantal 
och det dliremot svarande 11ppriik-
11ade sk1111e1111dl'rlag, som skall lig
ga till grund för hl'l'i.ik11i11ge11. 

24 

Fiirl'siagl'll lvdds<' 

staten på grundval av taxeringen 
under t1ret erter det är. dä förskot
tet utanordnas enligt bestämmel
serna i femte stvcket. 

Är antalet hos länsstyrelsen re
gistrerade kyrkobokförda invfrnare 
i kommunen vid mitten av augusti 
månad taxeringsäret större iin det 
var vid mitten av augusti månad tvti 
ilr tidigare. skall förskott. beriiknat 
enligt tredj..: stycket. ökas i förhal
landc till ökningen i.kommunens in
v{rnarantal mellan de angivna tid- · 
punkterna. Sfldant ökat förskntt in
ghr i kommunens fordran hos sta
ten o..:h avrfiknas enligt tredje 
sty..:ket. Uinsstyrelsen skall senast 
den 10 september Uimna kommu
nen uppgift lim det inv{1narantal 
nch det däremot svarand..: hai.ik11a
dc· a11111/c1 .1k1111ckrc111or och sk1111e
iir1'11. snm skall ligga till grund för 
iik11i11ge11 111· .fi'irsko/11'/. 

Bekipp. som vid ing[1ngen av ett år utgör kommunens J\1rdran hos staten 
enligt denna paragraf. skall länsstyrelsen under samma år utannrdna till 
knmmunen med en sjlittedel pt1 t1ttonde dagen i var och en av manaderna 
januari. mars. maj. juli. september och nov..:mber. Är kommunens fordran 
icke utrliknad vid utbetalningstillfäll..:t i januari m:)nad. skall vid detta till
fälk utb..:talas samma belopp som har utbetalats i november rnänad det 
föregaende året. )\,jiir siirskilda skäl förankder det fär liinsstyrelsen dock 
förL11·dna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om do:t bo:lopp som 
utbetalades i januari månad icke. motsvarar en sjiittedel av kommunens 
fordran. skall den jämkning snm föranledes hiirav sko: i frf1ga lim det be
lopp. som utb..:talas i mars mfmad. 

Vad som har sagts om kommunalskatt tilliimpas pfi motsvarande siitt i 
fri\ga om landstingsskatt. I frt1ga llfll fiirsamlingsskatt gliller diir..:mnt be
stämmelserna i 84 *lagen ( 1961: 436) om församlingsstyr..:lse. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestlimmelser om be
stiimmande av utdebitering samt förskottsutbetalning av allmiin kommu
nalskatt gäller fortfarande i fri\ga om aren 1980 o..:h 1981. De nya b..:stiim
melserna i 3 *och 4 * tjiirde stycket tilliimpas frttn o..:h med d..:n I juli 1979. 

' 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse 

Härigenom föreskrivs att 83, 84 och 86 ** lagen (1961: 436) om försam
lingsstyrclse' skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11de lydelse' Fi'ireslage11 lydelse 

83 * 
Kyrkorådet tlligi;er all. sedan 

församlingens utgifts- (H:h inkomst
stat fastställts. 1~f("irc/riijli1<e11 girn 
kommun, i vilken församlingen är 
belägen. del m· beslutet. På siitt i 
kommunallagen I 1953: 753 i iir stad
gat har kommunstyrelsen därefter 
al I underriit ta riksskill tnerk et. 
liinsstyrelsn1 och 1·ederbiira11dC' lo
kala skat l1'111.1·1ulighl'I .f('ir dehi1eri11g 
och 11pphiird m· Ji'irsa111/i11gsska11. 

Kyrkorådet skall. sedan försam
lingens utgifts- och inkomststat 
fastställts. genast 1111derrii11a kom
mun. i vilken församlingen är behi
gen. 11111 beslutet. Ptt siitt i kl1mmu
nal lagen I 1977: 1791 iir stadgat skall 
kommunstyrelsen diirelkr under
rätta den lokala skat/1'111_rndighc1e11 
och s1111is1iska fflllralh_1T1/11. 

84 * 
Församling iiger a1· .1·111t.1Tcrk<'t 

uppbära församlingsskatt med be
lopp. 11101s1·ar1111lle vad som skulle 
utgi\ på grundval av det antal skat
tekronor och skatteören. som vid 
taxering .f(ir 1·i.1·st 1/r p1/Ji.iras de 1 il/ 
församlingen skattskyldiga. efter 
del belopp .f('ir skattekrona och 
skatteiirC'. som bestiimts 1ill 11tdebi
teri11g för 11iis~/Oregåe11de lir. Vid 
heräk11inge11 m· a/lfal<'I skattekro
nor och .1katte1)re11 heak111s he
stii111melsema i l ~ lagen ( /<J65: 
269) 111ed siirskilda h1'.1·tii111111e/ser 
0111 k111111111111s och a1111a11 menighets 
111dehi1cring 111· sk11t1. Har skatt
skyldig enligt lagen ( 1951: 691) om 
viss lindring i skattskyldigheten för 
den som icke tillhör svenska kyr
kan åtnjutit lindring i skattskyldig
hcten till församlingen. skall be
lopp, SLlm församlingen die.1·1 iigde 
uppbära av stat.1·1·erket. nt:dsättas i 
motsvarande mån. 

1 Lagen omtryckt 1976: 500. 

Församling iir haiitligad att 1111-

da l'is.1·1 lir av staten uppbära för
samlingsskatt mcu belopp .1'0111 
11wt.1T11rar vad som skulle utgil pft 
grundval av antalet skattekronor 
1H.:h skatteören i församlingen vid 
det Jiiregilnull' lirets I taxerings
året) taxering. hl'riiknat efter dm 
skattesats som har bt:stämts för 
1/ret .f/'ire 111.rl'ring.1·1/ret. Har skatt
skyldig enligt lagen ( 1951: 691) om 
viss lindring i skattskyldighett:n för 
den som inte tillhör svenska kyrkan 
åtnjutit lindring i skattskyldighett:n 
till församlingen. skall belopp. som 
församlingen 111111ar.1· skulle ha 1·arit 
heriittigad att uppbära av slllten. 
nedsättas i motsvarande mån. 
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N111"ara1ule lydelse 

Fiirsc1111li11g,·11 iiga av stats1·1•r
ket sasom förskott uppbära det be
lopp. som pil gmndl'lll m· taxe
ringsnämnds heslut ris.1·1 clr rörande 
taxering till kommunal inkomst
skatt heslutats till 11td<'hitcri11g för 
11iistko11111u111d<' clr. Vid hcriikning
<'ll a 1· .fi'irskott.1hdop11et ,i11.1 tt'ra.1· 
antall't skatt<'kronor och skatte
liren enligt 2 .~ lagl'll med siirskilda 
hl'slii111111elser 0111 kc11111111111s och 
c11111c111 111e11ighl'ls 11tdchitcri11g a1· 

.1·ka11. Vad .l'lll11nda besl11tat.1· till ut
debitaing ingar i församlingens 
fordran hos stat.1Ter/.:.et vid ingang
en av året 11ii.1t efter det. då beslutet 
fattades. Förskottet avräknas mot 
den församlingsskatt. som försam
lingen iig<'r uppbiira av stat.1Terket 
pti grundval av taxeringen under 
äret efter det. då förskottet enligt 
bestämmelserna n~istföljande 

stycke utanordnas. 
Belopp, som vid ingängen av ett 

i'tr utgör församlingens fordran hos 
stats1·1·rkct enligt första och andra 
styckena. skall liinsstyrelsen under 
samma år utanordna till kommun. i 
vilken församlingen iir belägen. 
med en sjiittcdel ,/ i.\ttondc dagen i 
var och en av månaderna januari. 
mars. mt\i. juli. september och no
vember. Är församlingens fordran 
icke uträknad vid utbetalningstill-
11illet i januari månad. skall vid det
ta tillfälle utbetalas samma belopp 
som utbetalades i november månad 
11ii.1·(fi'irl'gtlc11dc är: dock mä läns
styrelsen. dti särskilda skälj(Jranle
da diirtill. förordna att utbetalning 
skall ske med annat helopp. Därest 
det i januari månad 11tbetalade be
loppet ide motsvarar en sjättedel 
av församlingens fordran. skall här
m· hetingad jämkning ske m· det be
lopp. som utbetalas i mars månad. 
Kommunen skall därefter avlämna 
medlen till kyrkorådet. 

26 

Fiir.rnm/ing iir heriittigad all un
der risst tlr av staten såsom för
skott uppbära ett belopp som mot
s1·arar produkten m· den skatte.rnt.1· 
som har beslutats för tlret och det 
antal skattekronor oc:h skatteifren. 
som enligt taxeringsnämnds beslut 
rörande det ji'ircgåendc• clrets taxe
ring till kommunal inkomstskatt 
har p1{/i'irts de skattskyldiga. Det 
nu niimnda heloppc1 ingår i försam
lingens fordran hos state11 vid in
gången av året efter det tlr. då be
slutet fattades. Förskottet avräknas 
mot den församlingsskatt. som för
samlingen har riitt att upphära av 
staten på grundval av taxeringen 
under året efter det. då förskottet 
enligt bestämmelserna i niistföljan
de stycke utanordnas. 

Belopp, som vid ingången av ett 
år utgör församlingens fordran hos 
.1·wten enligt första och andra styc
kena. skall länsstyrelsen under 
samma år utanordna till kommun. i 
vilken församlingen är belägen. 
med en sjättedel pil åttonde dagen i 
var och en av månaderna januari. 
mars. maj, juli. september och no
vember. Är förrnmlingens fordran 
inte uträknad vid uthetalningstill
fället i januari månad. skall vid det
ta tillfälle utbetalas samma belopp 
som utbetalades i november mänad 
j('iregående år. Niir särskilda skäl 
föranleder det får länsstyrelsen 
dock förordna att utbetalning skall 
ske med annat belopp. Om det be
lopp som utbetalades i januari må
nad inte motsvarar en sjättedel av 
församlingens fordran. skall den 
jämkning som ji:ira11/eds hiiral' ske i 
fråga om det belopp, som utbetalas 
i mars månad. Kommunen skall 
därefter avlämna medlen till kyrko
rådet. 
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N111·ara11d<' lydels<' Fiiresla,::cn lydelse 

Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till församlingen överlämna för 
nästförcgäende år upprättad redovisning över församlingen tillkommande 
och till församlingen utanordnad församlingsskatt. 

Närmare fön:skrifter angående dylik redovisning meddelas av regering
en eller dcn myndighet regeringen förordnar. 

86 s 
Beträffande församling i Stock

holm och Stockholms kyrkliga 
samfällighet skola giil/a följande 
särskilda bestämmelser. 

a) Det 11/igger samfällighetens 
kyrkoräd och vai:ie församlings 
kyrkoråd att. sedan utgifts- och in
komststat fastställts. oj(irdri!iligen 
underriitta lii11sstyrel.1e11 och den 
lokala skattemyndigheten om dl't 
belopp fiir ska11ekro11a och skalle
iire. som bestiimts till 11tdehiteri11g 
för niistkom111andc år. Samtidigt 
skall liinsstyrelsen tmderriittas om 
det sammanlagda belopp. so111 .for 
11ii11111da 1/r beslutats till utdebite
ring pir grwulral a1· det liipamlc 
lirets ta.rl'ring till kommunal in
komstskall. Om debitering och 
uppbörd av församlingsskatt gäller 
vad därom särskilt är stadgat. 

b) Belopp. som avses i 84 s tredje 
styckd. skola utanordnas direkt till 
församlingen eller samfälligheten. 

Beträffande församling i Stock
holm och Stockholms kyrkliga 
samfällighet giiller följande särskil
da bestämmelser. 

a) Samfällighetens kyrkoråd och 
varje församlings kyrkoråd skall. 
sedan utgifts- och inkomststat har 
fastställts. genast underrätta den 
lokala skattemyndigheten och sta
tistiska centra/byrån 0111 den skat
tesat.1·. som har bestämts för det 
fi'i(iande året. Om debitering och 
uppbörd av församlingsskatt gäller 
vad därom särskilt är stadgat. 

b) Belopp. som avses i 84 ~ tred
je stycket. skall utanordnas direkt 
till församlingen eller samfällighe
ten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. Äldre bestämmelser om be
räkning av skatteunderlag gäller fortfarande i fråga om åren 1980 och 1981. 

8 Förslag till 

Lag om upphävande av förordningen (1972: 140) om skattebortfalls

bidrag 

Härigenom föreskrivs att förordningen (1972: 140) om skattebortfallsbi
drag1 skall upphöra att gälla vid utgången av år 1979. Äldre bestämmelser 
skall fortfarande gälla för skattebortfallsbidrag som skall utgå på grundval 
av 1979 och 1980 års taxeringar samt i fråga om förskottsbetalning till och 

' Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975: 284. 
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meJ ar 1981. Avräkning av erhållna förskott aren 1980 och 1981 skall ske 
mot allmiin kommunalskatt. 

Uinsstyrclsc får dock faststiilla bidragsunderlaget senast den 25 januari 
året efter taxeringsåret och senast samma Jag tillställa bidragskommun 
uppgift om underlagets stori'ek. Tili ledning för bidragskommuns budgetar
bete f1ren 1979 och 1980 skall länsstyrelsen senast den I 0 september Himna 
kommunen uppgift om bidragsunderlagets uppskattade storlek. 

9 Förslag till 

Lag om ändring i Jagen (1970: 112) om begränsning av skatt i vissa 
fall 

Hiirigenom föreskrivs att 3 och 4 **lagen ( 1970: 172) om begränsning av 
skatt i vissa fall' skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rar111ule /yde/.1·c Föreslagen lvildse 

Vid prövning av skattebcgriinsningcn fastställes ett spärrbclopp med 
hänsyn till den beskattningsbara inkomst som berliknats för den skattskyl
dige enligt lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt för det är vartill skat
ten hänför sig. 

Den beskattningsbara inkomsten 
skall 

Den beskattningsbara inkL)ms
ten. minskad lll<'d 4 500 kronor. 
skall 

ökas med avdrag enligt lagen ( 1975: 1147) om siirskilt investeringsavdrag 
vid taxering till statlig inkomstskatt eller diirmed jämförlig författning. 

ökas med sådant schablonavdrag för egenavgifter som avses i punkt 2 a 
av anvisningarna till 22 * och punkt 9 a av anvisningarna till 29 ~ kommu
nalskattelagen ( 1928: 370). samt 

ökas med avdrag och minskas med intäkt som avses i andra och tredje 
styckena av anvisningarna till 41 b ~ nämnda lag. 

allt under förutsättning att den skattskyldige vid beräkningen av den be
skattningsbara inkomsten erhållit avdrag eller beskattats för inriikt av hiir 
angivet slag. 

Om den skattskyldige erlagt sjömansskatt under beskattningsitret. skall 
den beskattningsbara inkomsten ökas med den till sjömansskatt beskatt
ningsbara inkomsten och enligt I ~ 2 mom. lagen ( 1958: 295) om sjömans
skatt skattepliktig dagpenning. 

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 772. 
2 Senaste lydelse 1976: 1095. 
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N111·arafl(/(' lydelse 

Spärrbeloppet utgör 80 procent 
av den del av den skattskyl<liges 
enligt första stycket beskattnings
bara inkomst. ökad eller minskad 
enligt andra och tredje styckena. 
som ej överstiger 200 000 kmnor 
och 85 procent av överskjutande 
belopp. 

29 

Fiireslage11 lvdc/.1c 

Spärrbel\)ppet utgör XO procent 
av den del av <len skattskyldiges 
enligt första stycket beskattnings
bara inkomst. ökad eller minskad 
enligt andra och tredje styckena. 
som ej överstiger 30 hasen heter 1'11-

ligt lagen I 1977: /0711 0111 has1'11/ie
tcr rnligt 10 ~ I 1110111. lagen 
( 1947:576) 0111 statlig i11ko111.1tskat1 
och 85 procent av överskjutande 
belopp. 

4 §'l 

Spärrbelopp enligt 3 §jämföres med sammanlagda beloppet av statlig in
komstskatt. förmögenhetsskatt. allmän kommunalskatt. landstingsmedel 
och egenavgifter som beräknats för den skattskyldige på grund av taxe
ringen (skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas även sjömansskatt. om 
den skattskyldige erlagt sådan skatt under beskattningsåret. 

Med egenavgifter förstås avgifter som avses i första stycket av anvis
ningarna till 41 b § kommunalskattelagen ( 1928: 370). 

Är den skattskyldige berättigad 
till nedsättning av statlig inkomst
skatt eller förmögenhetsskatt ge
nom skattereduktion som avses i 
2 S 4 eller 5 mom. uppbördslagen 
( 1953: 272) eller sparskattereduk
tion enligt 2 § lagen ( 1978: 423) om 
skattelättnader för vissa sparfor
mer eller genom avräkning av ut
ländsk skatt enligt särskilda före
skrifter. skall skattebelopp enligt 
första stycket beräknas som om 
skattereduktion eller avräkning av 
skatt icke skett. 

Är den skattskyldige berättigad 
till nedsättning av statlig inkomst
skatt eller förmögenhetsskatt ge
nom skattereduktion som avses i 
2 * 4 eller 5 mom. uppbördslagen 
( 1953: 272) eller sparskattereduk
tion enligt 2 * lagen ( 1978: 423) om 
skattelättnader för vissa sparfor
mer ella gtlrorcduktion enligt 3 ~ 
lagen ( 1979:000) 0111 skaudiittnad 
.fi"ir 1·issa ge/ror eller gc-nom avräk
ning av utländsk skatt enligt sär
skilda föreskrifter. skall skattebe
lopp enligt första stycket ber~iknas 
som om skattereduktion eller av
rlikning av skatt icke skett. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången i 
fråga om skatt som påförs på grund av 1981 års taxering. 

3 Senaste lydelse 1978: 427. 



SkU 1978/79: 55 30 

I 0 Förslag till 

Lag om skattelättnad för vissa gåvor 

Härigenom föreskrivs följande. 

§ Skattelättnad enligt denna lag medges fysisk person som har varit bo
satt eller har vistats stadigvarande här i riket under någon del av beskatt
ningsåret eller som under denna tid har haft inkomst enligt lagen 
( 1958: 295) om sjömansskatt. 

2 § Skattelättnad medges i form av skattereduktion (gåvoreduktion) en
ligt 3 § för gåva i form av kontanter som under beskattningsi'lret har läm
nats till svensk stiftelse eller förening som i överensstämmelse med sina 
stadgar huvudsakligen utövar internationell biståndsverksamhet eller 
verkar för internationellt samförstånd eller internationellt verkar för re
spekt för mänskliga rättigheter. 

Riksskattcvcrkct uppriitlar !\rligen förteckning över organisationer till 
vilka gåvor anses kunna ges med rätt till gåvorcduktion för givaren. I för
teckningen upptas bara organisationer som har gjort framställning diirom. 

3 § Gi1voreduktionen utgör 50 r;( av del belopp som under beskattnings
året har givits till organisation som avses i 2 §. Gåvoreduktion fär do1.:k in
te beräknas på högre sammanlagt belopp än 2 000 kronor. Är det samman
lagda beloppet av gåvor till en organisation lägre än 200 kronor medges in
te gåvoreduktion. Öretal som uppkommer vid beräkning av gtivoreduktinn 
bortfaller. 

I fråga om gävoreduktion tillämpas 2 § 4 mom. femte och sjätte styckena 
uppbördslagcn ( 1953: 272). 

4 § Skattskyldig, som vill atnjuta gåvorcduktion enligt 3 §. skall till den 
allmänna självdeklarationen foga intyg av den mottagande organisationen 
eller annat skriftligt bevis som visar gåvans storlek och organisationens 
namn. I fråga om gäva till organisation som inte upptagits i den förteckning 
som anges i 2 § andra stycket skall dessutom utredning lämnas om organi
sationens verksamhetsinriktning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas på gåvor som 
har 11imnats efter ikraftträdandet. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Härigenom föreskrivs att 3 .. 28 och 38 §§ lagen ( 1941: 416) om arvsskatt 
och gåvoskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 857. 
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N111·aranJe lydelse Fiire.1·lag<'n lydelse 

3 ~2 

Från skattskyldighct enligt denna lag äro befriade 
staten: 

1ros.1a111fi111d eller .f('ir.rnmlin!{ 
s11111 rt'!{elhundct anordnar <!{fcntlig 
guds~iiinst. kyrka .. rnmarhet.1·organ 
.for sådana juridiska personer samt 
stiftels<' eller .1<1111nwnsl11111ing som 
iir anknlllen till sådant tros.H11n
.fi111d eller sådan .fifr.rnmling och 
1·ars 1·erksa111het kan anses utgiira 
l'lt 11'!1 i .rn111.fi11ulets ella .fi'irsam
lingens; 

stiticlsc eller sammanslutning med huvudsakligt ändamål all under sam
verkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar: 

stiftelse eller sammanslutning. som har till huvudsakligt 1indamål all 
friimja barns eller ungdoms vard och fostran eller utbildning eller att främja 
vi\rd av bd1övande ålderstigna. sjuka eller lytta. dock icke där ändamålet 
är all sälunda tillgodose medlemmar av viss eller vissa släkter: 

akademi och sftdan stiftelse eller sammanslutning. som har till huvud
sakligt 1indamäl att fr1imja vetenskaplig undervisning eller forskning. 

Skattebefrielse enligt denna paragraf tillkommer icke sammanslutning. 
som har till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomis
ka intressen. och ej heller utländsk akademi. stiftelse eller sammanslut
nmg. 

28 ~:I 

Till k I as s I hänföras efterlevande make. barn. avkomling till barn. ma
ke till barn och efterlevande make till avlidet barn. Detta gäller även om 
barnet eller avkomlingen till följd av adoption förlorat sin arvsrätt efter 
arvlätaren. 

Säsom skattefritt avdragas frän lott som tillkommer den avlidnes efterle
vande make 30 000 kronor. från vad som tillkommer annan i klass I 15 000 
kronor nch fri)n lott, som beskattas enligt klass Il eller klass Il I. 3 000 kro
nor. Har harn eller avknmling till avlidet barn vid skattskyldighetens inträ
de ej fyllt 18 nr. avdragas ytterligare 3 000 kronor för varje helt år eller del 
därav. som dfl återstod till dess sagda ålder uppnb.s. 

Med make jämst1illcs den som vid tiden för dödsfallet samman levde med 
den avlidne. om de sammanlevandc tidigare varit gifta med varandra eller 
gemensamt ha eller ha haft barn. Motsvarande gäller. i förhållande till den 
avlidnes barn. beträffande den som sammanlevt med barnet. Styvbarns
och fosterbarnsförhftllandc r1iknas lika med skyldskap. Med fosterbarn av
ses barn. som före fyllda 16 flr stadigvarande vistats i den avlidnes hem och 
dlirvid erhållit värd och fostran som eget barn. 

2 Senaste lydelse 1964: :!O och 1974: 8'.i7 (ingressen). 
3 Senaste lydelse 1974: :!40 och 1974: 857 !ingressen). 
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N111·an11ufr lydelse Fiireslage11 lyddse 

Högre avdrag än enligt andra stycket får ej t1tnjutas i fråga om vad som 
erhålles frftn samme arvlåtare eller testator. även om det erh:illes vid skilda 
tillfällen. 

Till k 1 as s 11 hiinföres annan arvinge eller testamentstagare iin stidan 
som avses i klass I eller 111. 

Till k 1 as s I I I hänföras 

kyrka. landsting. kommun eller 
annan menighet ävensom hushåll
ningssällskap med stadgar som 
fastställts av regeringen eller myn
dighet som regeringen bestiimmer: 

landsting. kommun eller annan 
menighet iivensom hush~tllnings

siillskap med stadgar som faststiillts 
av regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer: 

stiftelse med huvudsakligt syfte att friimja religiösa. viilgörande. sociala. 
politiska. konstnärliga. idrottsliga eller andra därmed jiimförliga kulturella 
eller eljest allmännyttiga ändamål: 

stiftelse med huvudsakligt ändam~tl att friimja landets niiringsliv: 
registrerad understödsförening: 
sådan sammanslutning. som. utan att hava till syfte att i sin verksamhet 

tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. huvudsakligen fullföljer 
ovan angivet ändam:il: 

folketshusförening. bygdegfmlsförening eller annan liknande '>amman
slutning. som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahalla allmiin 
samlingslokal. 

där fråga är om svensk juridisk person och skattebefrielse ej ftt njutes 

jiimlikt 3 *· 
För skattelott. som i 11 § 2 Illllm. sägs. beräknas skatten efter den klass. 

gällande för arvinge dler universell testamentstagare i dödsboet eller för 
mottagaren av det legat varom frtlga iir. som medför Higst skatt. Från skat
telott medgives i1:ke avdrag enligt andra sty1:ket. 

Vad som nterst:ir. sedan avdrag enligt andra stycket gjorts. utgiir skat
tepliktig lott. Denna skall jämnas till niirmast Higre hundratal kroiwr. Om 
öretal uppkommer vid beräkning av skatt. skall skatten jämnas ned[1t till 
närmast hela krontal. 

Skatten beräknas enligt följande skalor. 

Skattepliktig lon. kr. 

25000-
50000-
75000-

25000 
50000 
75000 

100000 

IOO 000- 150 000 
150000- 250000 
250000- 350 000 
350000- 500000 

500 000- I 000 000 
I 000 000- 2 000 000 
2 000 000-5 000 000 
5000000-

/\.lass I 
Arvsskatt. kr. 

5 '7;. inom skiktet; 
I 25!1-t- IO r.; .. 
3750+15 c.;. ·• 
7 500+ 22 <:( •• 

13 000+28 ~( .. 
27 000+ 33 r;r . .• 
60000+38 ~:; . .. 
98 000+44 r.; .• 

IM000+49 <;; ••• 
409000+53 r:;." 
939 000+ 58 '::(. .. 

2679000+65 r,.; .. 
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N111·11ra11clc lydelse Fiireslage11 lydelse 

Skattepliktig lott, kr. 
Klas.I' Il 

Arvsskatt. kr. 

10000-
20000-
30000-
,'iOOOO-
70000-

JO()()() 

20000 
30000 
50000 
70000 

IOOOOO 

!00000- 150000 
150 000 - 200 000 
200 ()I)() - 500 000 
500 000- I 000 000 

I 000000-

8 '.;;-. inom skikkt: 
800+ 16 ':;( " 

2400+24 r}." 

4800+32 7r" 
11200+40 % " 
19200+45 r.( . •• 

32 700+ 50 ~:; " 
57700+5(! r:;" 
85700+(!1 '>( .. 

268 700+(!7 '·~ .. 
603 700+ 72 '{ .. 

Skattepliktig lott, kr. 
Klass 111 

Arvsskatt. kr. 

I0000-
20000 -
30000-

10000 
20000 
30000 

8 <.:? inom skiktet: 
800+ l(i <;·;- .. 

2 400+ 24 r.·;, " 
4800+30 % " 

38 *. 
rrån gl'lvoskatt iiro. förutom i 3 ~ omförmäldajuridiska personer. befria

de: 

kyrka, la11dsti11g, kommun eller 
annan menighet iivensom hush&ll
ningssällskap med stadgar som 
fastställts av regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer: 

lallllsti11gsko1111111111, kommun el
ler annan menighet iivensom hus
hållningssilllskap med stadgar som 
faststiillts av regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer: 

stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa. välgörande. sociala. 
politiska. konstnärliga, idrottsliga eller andra diirmed jämförliga kulturella 
eller eljest allmännyttiga ändamål: 

stiftelse med huvudsakligt ändarna! att frlimja landets näringsliv: 
registrerad understödsförcning eller sadan sammanslutning, som. utan 

att hava till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomis
ka intressen. huvudsakligen fullföljer ovan angivet ändamål: 

folketshusförening. hygdegårdsförening eller annan liknande samman-
slutning. som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmän 
samlingslokal. 

Skattebefrielse enligt denna paragraf tillkommer endast svensk juridisk 
person och äger icke rum. där givaren för sin livstid eller för viss tid förbe
hf1llit sig nyttjanderätt till eller rätt till ränta. avkomst eller annan förmän 
av den borlgivna egendomen eller del därav. 

Denna lag tr1ider i kraft den I januari 1980 men tilliimpas icke om skatt
skyldighet intrlitt dessförinnan. 

4 Senastl' lydelse 1967: 389 och 1974: 857 (ingressen). 

3 Riksdagl'n 1978/79. 6 .l'am/. Nr 55 
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12 Fiirslag till 

Lag om ändring i stämpelskattelagen ( 1964: 3081 

Hiirigcnom fiircskrivs att 7 och 11 ** stiimpelskattclagcn ( 1964: 30l{) 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Skatten utg~)r med en krnna för 
va1je fullt hundratal kronor av 
egendomens värde. dock liigst med 
tio kro1lllr. 

Fiires/age11 lyddsl' 

Skatten utgår med en krona 1)('/i 

.li'111tio iirc för varje fullt hundratal 
kronor av egendomens värde. dock 
liigst med tio kronor. 

Fördrvas egendomen av juridisk person. u:går skatten med dubbelt be
lopp utom i !'al!. da förvärvaren 

l J om han erhållit egendomen sftsom gåva skulle ha varit befriad frän gå
voskatt: 

2l iir bostadsrättsförening eller av bostadsstyrclsen eller länsbostads
niimnd crkiind som allmiinnyttigt bostadsföretag enligt de bestämmelser 
om län av stats medel till främjande av bostads byggandet. som gälllk vid ti
den för förviirvet: 

3) iir kreditinriittning och enligt lag eller enligt reglemente eller bolags
ordning. som regeringen fastställt. skyldig att riter avyttra egendomen: el
ler 

4J är dödsho. 

11 *:i 

Beviljas inteckning eller förklaras ansökan om inteckning vilande. skall 
stiimpelskatt crfaggas. Med beviljande av inteckning likstiilles i denna lag 
att inteckning överföres fr1'1n skeppshyggnadsregistret till skeppsregistret. 

Skatten utgt1r med .f.\n1 kronor 
för varje fullt tusental kronor av det 
kapitalbelopp. för vilkd inteckning 
heviljas eller ansökan om inte..:k
ning förklaras vilande, dock lägst 
med tio kronor. 

Skatteplikt föreligger icke, niir 

Skatten utgär med tio kronor för 
vai:ie fullt tusental krnnor av det 
kapitalbelnpp, för vilket inteckning 
beviljas eller ansökan om inteck
ning förklaras vilande, dock Higst 
med tio kronor. Fiir i11teck11i11g i 
skepp 11/gär dock skatten med fvra 
kronor .fiJr l'{lrjc .fi1/lt 111se11tal kro-
1111r 11\" 11111t.1Tara11C!e kapitalhelopp. 

I J inteckning meddelas ijärnviig för allmiin trafik: 
2) vilandeförklarad ansökan om inteckning fullföljes: 
3) inteckning meddelas på grund av 4* lagen ( 1927: 79) om riitt för bor

gen1ir till hetalning ur ersiittning på grund av hrandförs1ikringsavtal: 

1 Lagen omtryckt 1971: 454. Senast.: lydelse av lagens rubrik 1974: 864. 
2 S.:naste lydels.: 1974: 864. 
" Senaste lydelse 1977: 161. 
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N 111·ariuule lydelse Fiireslagen lydelse 
4) sammanföring av inteckningar eller utbyte av pantbrev. vilande bevis 

eller intecknad fordringshandling äger rum: 
5) inteckning utsträckes till att avse ytterligare en eller ncra fastigheter 

eller ytterligare ett eller flera luft fartyg: · 
6) nytt pantbrev eller vilandebevis utfärdas i fall som avses i 22 kap. 5 * 

tredje stycket jordabalken och i 10 * andra stycket lagen ( 1927: 85) om dö
dande av förkommen handling: 

7) S[tdan ätgiird vidtag.:s beträffande inteckning i luftfartyg som avses i 
29 eller 30 * lagen ( 1955: 227) om inskrivning av rlitt till luft fartyg: eller 

8) inteckning meddelas i skeppsbygge. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

13 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. I § lagen ( 1962: 381) om allmän försäk
ring' skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·urnnd1• /ydl'lsc Fifreslagcn lyddse 

3 kap. 

Hos allmän förslikringskassa in
skriven försäkrad tiger enligt vad 
nedan sfigs rätt till sjukpenning. om 
hans sjukpenninggrundande in
komst uppgår till minst .f.\·rn111si•11-

.f('111/11111dra kronor. 
Försäkrad. som är inskriven i all

miin försiikringskassa men som 
icke har sjukpenninggrundande in
komst uppgående till/l'ral11.11'1(/l'fll-
1!1111drt1 kronor. skall lindå vara be
rättigad till sjukpenning enligt vad 
nedan sägs. förutsatt att han 1ir gift 
och stadigvarande sammanbor med 
sin make elkr. i annat fall. stadig
varande sammanbor med barn un
der sexton fir till honom eller hans 
make eller med nt1gon. med vilken 
han varit gift eller har eller har haft 
barn. 

I * 
Hos allmiin försäkringskassa in

skriven försäkrad 1iger enligt vad 
nedan sägs riitt till sjukpenning. om 
hans sjukpenninggrundande in
komst uppgt1r till minst sext11s1'11 
kronor. 

Försäkrad. som är inskriven i all
miin försiikringskassa men som 
icke har sjukpenninggrundande in
komst uppgående till .H'Xt11se11 kro
nor. skall iindå vara berättigad till 
sjukpenning enligt vad nedan sägs. 
förutsatt att han är gift och stadig
varande sammanhor med sin make 
eller. i annat fall. stadigvarande 
sammanbor med harn under sexton 
är till honom eller hans make eller 
med någon. med vilken han varit 
gift eller har eller har haft barn. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 
Den som vid utg:\ngcn av år 1979 lir inskriven vid allmän försäkringskas

sa. men vars sjukpenninggrundande inkomst dä icke uppgttr till sextusen 
kronor. skall vid sjukdom uppbiira sjukpenning enligt äldre bestämmelser 
så länge hans inkomst av förvärvsarbete uppgär till fyratusenfcmhundra 
kronor men ej till sextusen kronor. 

1 Lagen ,,mtry..:kt 1977: 630. 
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14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring 

Hiirigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § och 4 kap. 6 § lagen ( 1976: 380! um 
arbetsskadeförsäkring1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11Je lydelse Fiirl'slug1'11 !ytldsl' 

3 kap. 

6 § 

Sjukpenningunderlag utgöres av 
I. för den som är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen ( 1962: 381) 

om allmän försäkring: 
hans sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. 2 § nämnda lag. 
2. för den som ej är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen um alhnän 

försäkring men likväl har inkomst av förviirvsarhcte: 

den inkomst som skulle ha ut
gjort sjukpenninggrundande in
komst för honom enligt 3 kap. 2 § 

nämnda lag. om han hade varit 
~jukpenningförsäkrad. dock lägst 
4 500 kronor. 

den inkomst som skulle ha ut
gjort sjukpenninggrundande in
komst för honom enligt 3 kap. 2 § 

nämnda lag. om han hade varit 
sjukpenningförsäkrad. dock lägst 
6000 kronor. 

3. för försäkrad som avses i I kap. I§ andra stycket eller som i annat fall 
genomgick yrkesutbildning när skadan inträffade: 

hans livränteunderlag enligt 4 kap. 
Bestämmelserna i 4 kap. 8 § äger motsvarande tillämpning i fråga om 

sjukpenningunderlag. Sjukpenningunderlaget fär ej beräknas till högre be
lopp än som motsvarar sju och en halv gånger det basbelopp enligt I kap. 
6 S lagen om allmän försäkring som gällde vid årets början. 

4 kap. 

6 § 

För den som ej är sjukpenning
försäkrad enligt 3 kap. lagen 
( 1962: 381) om allmän försäkring 
men lik väl har inkomst av förvärvs
arbete utgöres livränteunderlaget 
av den inkomst som skulle ha ut
gjort sjukpenninggrundande in
komst för honom enligt 3 kap. 2 § 
nämnda lag. om han hade varit 
sjukpenningförsäkrad. dock lägst 
4 500 kronor. 

För den som ej är sjukpenning
försäkrad enligt 3 kap. lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring 
men likväl har inkomst av förvärvs
arbete utgöres livränteunderlagct 
av den inkomst som skulle ha ut
gjort sjukpenninggrundande in
komst för honom enligt 3 kap. 2 § 
nämnda lag. om han hade varit 
sjukpenningförsäkrad. dock lägst 
6 000 kronor. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 
Beträffande sjukpenning till skadad vars sjukpenningunderlag vid ut

gången av år 1979 ej uppgår till 6000 kronor skall äldre bestämmelser allt
jämt iiga tilliimpning. 

' Lagcn nmtryi.:kt 1977: 264. 
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15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa spar

former 

Härigenom föreskrivs att 2 *lagen ( 1978: 423) om skattelättnader för vis
sa sparformer skall ha nedan angivna lydelse. 

N1tl'C11'<111de lydelse Fiircslai;en lyddse 

2 ~ 
Sparskattereduktion åtnjuts med 20 r,( av belopp som under inkomståret 

har insatts på s[irskilt lönsparkonto och som vid årets utgång innestår på 
kontot. Detsamma gäller i fråga om belopp som under inkomståret har in
satts på aktiesparkonto och som vid årets utgång motsvaras av andelar i 
akticspa1fond enligt lagen ( 1978: 428) om aktiesparfonder eller innestår på 
kontot för inköp av sådana andelar. Sparskattereduktion åtnjuts under för
utsättning att insättningar på lönsparkonto eller aktiesparkonto har gjorts 
på kontot under minst sex av inkomstårets månader. Varje insättning skall 
uppgå till lägst 75 kronor och högst 400 kronor. Sparskattereduktion får in
te heriiknas på högre sammanlagt belopp än 4 800 kronor om ej annat följer 
av andra stycket. Sparskattereduktion får inte heller beräknas på högre be
lopp än som motsvaras av sådan inkomst som anges i I§. Öretal som upp
kommer vid beräkning av sparskattereduktion bortfaller. 

Har sparande enligt första stycket påbörjats under senare delen av året 
men har inte insättningar skett under sex månader, åtnjuts sparskattere
duktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt för det närmast 
följande inkomståret. Sparskattereduktion enligt detta stycke medges en
dast om sparandet under det sistnämnda inkomståret uppfyller de förut
sättningar som anges i första stycket. Sparskattereduktion får med tillämp
ning av detta stycke beräknas på ett sammanlagt belopp av högst 6 800 kro
nor. 

I fråga om sparskattereduktion 
tillämpas 2 * 4 mom. femte och sjät
te sty1:kena uppbörd slagen 
( 1953: 272). Sparskattereduktion 
skall tillgodoräknas den skattskyl
dige före skattereduktion och sär
skild skattereduktion. 

I fråga om sparskattereduktion 
tillämpas 2 ~ 4 mom. femte och sjät
te styckena uppbörd slagen 
( 1953: 272). Sparskattereduktion 
skall tillgodoräknas den skattskyl
dige före g1hored11ktion <'nligt la
gen ( 1979: 000) om skattelättnad 
fiir 1·i.1·.1·a !(å1·or. skattereduktion 
och särskild skattereduktion. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
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Motionerna 

I detta sammanhang behandlas 

dels de med anledning av propositionen 1978/79: 160 viickta motionerna 

1978/79: 2349 av Gösta Bohman m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen 

beslutar 

I. att som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om 

behovet av ytterligare marginalskallesänkningar efter 1980 i syfte att fä ner 

marginalskatten till högst 50 procent i normala inkomstlägen, 

2. all som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om 

en successiv siinkning av marginalskattespärren till 70 procent, 

3. att hos regeringen hemställa om tillsättande av en utredning i syfte all 

begränsa marginaleffekterna till följd av skatteskalans utformning. 

existensminimircgler samt avtrappade sociala förmfmcr, 

4. att hos regeringen hemställa att det i motionen föreslagna systemet 

med skatterabatt för folkpensioniirer utreds av den aviserade utredningen 

om pensionärernas beskattning, 

5. all vid beskattning av B-inkomst ett frihclopp på 5 000 kronor införs si't 

att B-inkomster till den del de understiger 5 000 kronor beskattas hos den 

som har inkomsten. 

6. att avslä förslaget om avdragsrätl för gåvor till internationell bistånds

verksamhet samt att hos regeringen begära nytt förslag om rätt till avdrag 

för gåvor till ideella organisationer, · 

7. att avslå förslaget om höjd stämpelskatt, · 

8. att hos regeringen hemstiilla om i'ltgiirder i syfte att ytterligare stimule

ra enskilt sparande, 

9. att som sin mening ge regeringen till känna vad i övrigt i motionen 

anförts om nödviindigheten att begränsa den offentliga utgiftsexpansionen; 

1978/79: 2365 av Rolf Hagel (apk) och Alf Lövenborg (apk) vari hem

ställs att riksdagen avslår propositionen; 

1978/79: 2366 av Nils Hörherg <fp) vari hemstiills att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna att fltgiirder i enlighet med motionens 

tankegfmgar bör övervägas; 

1978/79: 2432 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (e) vari hemställs att riksdagen 

beslutar 

I. att hos regeringen begära att en parlamentarisk utredning tillsätts med 

uppgift att pröva de samlade marginaleffekterna i den enskildes ekonomi 

av progressiv skatt och inkomstrelaterade bidrag och avgifter, däri inbegri

pet all regeringens förslag om tak för marginaleffekterna inte begränsas 

enbart till inkomster över 114 000 kronor utan kommer alla till del, 

2. att avslå regeringens förslag till avdrag för gåva, 

3. att faststiilla 1980-firs skatteskala då förslag föreligger om skatleom

liiggningens finansiering och tidsmässigt samordnat med lönerörelsen i 

enlighet med vad som anförs i motionen, 
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4. att. om yrkandet 3 avvisas. anta följande förslag till statlig skatte~kala 

för 1980: 

basenheter 

0- I 
1- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

I0-11 
11-12 
12··· 13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-20 
20-30 
30-

statlig 
inkomstskall 

I r;-:_. 

2 t;f 
4% 
51;-~ 

8% 
12 i/~ 
IF'<. 
19'/·/, 
24 '.1· 
27 1.T 
31 r.:;. 
35<.:-(. 
40<;'(. 
44':'r 
46% 
49% 
53% 
58% 

1978/79: ~433 av Olof Palme m. tl. (S) vari hemställs att riksdagen 

I. med avslag rä yrkandet I i rrorositionen antar följande 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt 

H1irigenom föreskrivs att 10 ~ I mom. lagen I 1947: 576) om statlig in
komstskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

10 * 
I 11w111. Statlig inkomstskatt utgflr för fysiska rersoner. oskifta diidshon 

och familjestiftelser med viss i s1irskild onlning best;imd rrocent av nedan 
angivna grundhelorr. 

Grundhelorpet utgör: 
nlir beskattningsbar inkomst icke överstiger /6 200 kr.: 
2 procent av den beskattningsbara inkomsten: 
när beskattningsbar inkomst överstiger 

27000 kr.: 
32400 .. : 
37800 .. : 
43200 .. 
48600 •. 
54000 .. 
59400 .. 
fi4 800 •• 
70200 .. 
75600 .. 
86400 ., 

16200 men icke 
27000 •. 
32400 .. 
37800 .. 
43200 .. 
48600 .. 
54000 .. 
59400 .. 
64800 .. 
70200 .• 
75600 .. 
X6400 .. .. 108000 .. 

.. 162000 •• 108000 .. 
ff>2000 kr. 

grundbeloppct för .. .. 16 200 kr. och 
270()() .. .. 
32400 ... . 
37800 .. .. 
43200 ... . 
48600 .. .. 
54000 ...• 
59400 .. .. 
648110 .. .. 
70 '200 ., .. 
75600 .... 
86400 •... 

1080011 •... 
162000 .... 

4 <;-(.av återstoden; 
81/~ .. 

13% .. 
16% .. 
19 r,( .. 
22'}{ .. 
26% .. 
30'Yh .• 
35% .. 
40'/( .. 
45% .. 
49%· .. 
53% ... 
58% .. 
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Andä att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer iin 100 procent av 
grundbeloppct, mfl likviil icke den :'I nflgon del av den beskattningsbara 
inkomsten belöpande skatten uppgfl till högre belopp än som motsvarar 58 
procent av denna inkomstdel. 

Med familjestiftelse avses i denna lag stiftelse. som enligt de för densam
ma giillande stadgar har till huvudsakligt iindamfll att tillgodose viss fa
miljs, vissa familjers eller bestiimda personers ekonomiska intressen. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gflngen i 
fri1ga om 1981 ärs taxering. 

2. beslutar avslå hemställan nr 2 i prop. 1978/79: 160 om lag om ändring i 

kommunal skattelagen ( 1928: 370), 

3. beslutar avslå hemställan nr 3 i prop. 1978/79: 160 om lag om ändring 

av taxeringslagcn ( 1956: 623), 

4. med avslag pä hemstiillan nr 4 i prop. 1978/79: 160 beslutar anta 

följande 

Förslag till 

Lag om ändring i uppbiirdslagen (1953: 272) 

Hiirigcnom föreskrivs att 2 ~ 5 mom. uppbördslagen (1953: 272) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11ramnde lydelse 

5 11111111. Skattskyldig fysisk per
son. som varit bosatt eller stadigva
rande vistats hiir i riket under ni\
gon del av beskattningsåret, åtnju
ter siirskild skattereduktion med 
det belopp rnr111ed 0,4 basenheter. 
enligt lagen ( 1977: /07 I) 0111 basen
het enligt JO.~ I 1110111. lagen 
(1947: 576) 0111 statlig inko111stskatt, 
ii1·erstigcr I fiOO kronor. 

2~ 

Fiireslagen lydelse 

5 1110111. Skattskyldig fysisk per
son, som varit bosatt eller stadigva
rande vistats hiir i riket under nfl
gon del av beskattningsi\ret, åtnju
ter särskild skattereduktion med 
belopp 111ots1·11rwule tio procent m· 
pi{li"ird kommunalskatt - dock 
liigst 700 och hiigst 2 400 kronor. 

1 fråga om särskild skattereduktion äga bestämmelserna i 4 mom. fjärde, 
femte och sjiitte styckena motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 och tillämpas första gången i 
fräga om preliminär skatt för år 1980 samt slutlig och tillkommande skatt 
pft grund av 1981 ärs taxering. 
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5. beslutar avslå hemställan nr 5 i prop. 1978/79: 160 om lag om ändring i 

lagen (1958: 295) om sjömansskatt, 

6. beslutar avslå hemställan nr 6 i prop. 1978/79: 160 om lag om ändring i 

lagen ( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan 

menighets utdebitering av skatt, 

7. beslutar avslå hemställan nr 7 i prop. 1978/79: 160 om lag om ändring i 

lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse, 

8. beslutar avslå hemställan nr 8 i prop: 1978/79: 160 om lag om upphä

vande av förordningen (1972: 140) om skattebortfallsbidrag. 

9. beslutar avslå hemställan nr 9 i prop. 1978/79: 160 om lag om ändring i 

lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall, 

10. beslutar avslå hemstiillan nr 10 i prop. 1978/79: 160 om lag om 

skattelättnad för vissa gåvor, 

11. med avslag på hemställan nr 11 i prop. 1978/79: 160 om lag om 

iindring i lagen (194 l: 416) om arvsskatt och gåvoskatt beslutar befrielse 

från arvsskatt i vissa fall i enlighet med vad som i motionen anförts, 

12. beslutar avslå hemställan nr 13 i prop. 1978/79: 160 om lag om 

ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring, 

13. beslutar avslå hemställan nr 14 i prop. 1978/79: 160 om lag om 

ändring i lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, 

14. beslutar avslå hemställan nr 15 i prop. 1978/79: 160 om lag om 

ändring i lagen ( 1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer, 

19. beslutar uttala att kostnaderna för skatteomläggningen 1980 och 

övriga nu aktuella åtgnrder inklusive dem som aktualiseras av prop. 1978/ 

79: 95 om kommunernas ekonomi finansieras genom ett skatte- eller 

avgiftsuttag på produktionen som för 1980 ger staten full täckning för 

kostnaderna, dvs. 7 .5 miljarder kronor, 

20. beslutar ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om 

avdrag för fackföreningsavgifter, 

21. beslutar hemställa hos regeringen om en undersökning om arten och 

omfattningen av de frivilliga periodiska understöden i enlighet med vad 
som anförts i motionen; 

1978/79: 2434 av Knut Wachtmeister m. tl. (ml vari hemställs att riksda

gen av regeringen begär förslag till ändring av den s. k. 80/85 procentsre

geln enligt vad som anförts i motionen; 

1978/79: 2435 av Lars Werner m. tl. (vpkJ vari hemställs att riksdagen 

beslutar 

I. att hos regeringen hemställa om skyndsamt förslag om avskaffande av 

den hittillsvarande rätten till avdrag vid den kommunala och statliga taxe

ringen för frivilligt utgivet periodiskt understöd, 

2. att hos regeringen begära åtgärder för att förutsättningarna för rätt till 

avdrag vid den kommunala och statliga taxeringen för utgivet s. k. legalt 

periodiskt understöd skärps, 
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3. att hos regeringen hemställa om skyndsamt förslag om slopande av 

den hittillsvarande r~itten lill avdrag vid den kommunala och statliga taxe

ringen för utgivna avgifter till arbetsgivareorganisationer. 

4. att hos regeringen hemsUilla om fi.irslag till ett stöd till de fa.:kliga 

organisationernas verksamhet enlig! de i motionen angivna linjerna, 

5. att hos regeringen begiira förslag till införande av skyldighet för 

banker m. tl. kreditgivare o.:h sparinstilut att lämna konlrolluppgifl till 

taxeringsmymligheterna, 

6. att hos regeringen begiira förslag till kontroll iiver innehav av obliga

tioner och aktier m.11. viirdepapper, 

7. all hos regeringen hemstiilla om skyndsamt förslag om slopande av 

indexregleringen i skattesystemet, 

8. att avslil regeringens förslag till sänkning av marginalskatte~atserna 

for f1r 1980, 

9. att avslå regeringens förslag om marginalskattespärrar. m. m .. 

10. alt hemstiilla hos regeringen om skyndsam utredning av de samlade 

marginaleffekterna av ökade inkomster. bidragsbortfall o.:h avgiftshöjning

ar. vilken hör följas av skyndsamt förslag i frågan. 

11. att hos regeringen hemställa om förslag i enlighet med vad i motio

nen anförts rörande folkpensioniirernas beskattning med innebörden all 

folkpension och pensionslillskott jiimte en sidoinkomst om I 000 kronor 

skall vara befriade från beskattning, 

12. att avslf1 regeringens förslag till lag om skattelättnad för vissa gi1vor 

m.m., 

13. att avsh'1 regeringens förslag till lag om iindring i lagen om arvsskatt 

och gi\voskatt. 

14. all hos regeringen hemstiilla om skyndsamt förslag om slopande av 

hela momseffekten p!\ livsmedel, 

15. att hos regeringen hemstiilla om skyndsam! förslag om en exlra 

skattereduktion om I 000 kronor vid beskattningsbara inkomster mellan 

30 000 kronor och 80 000 kronor samt med avtrappning i övriga inkomst

skikt enligt i motionen angivna regler. 

16. att höja holagsskatten med 10 procentenheter till 50 <';I, 

17. all utta en allmän arbetsgivareavgift. dock med undantag för kom

muner och landsting, heri.iknad pi\ företagens omsättning sä att den under 

hudgetäret 1979/80 inhringar minst 6000000000 kronor. 

18. att hos regeringen heinsli.illa om skyndsamt förslag om en radikal 

förlindring av avdragssystemet i beskattningen, innehlirande 

a) slopande av sparavdraget, 

b) slopande av reprcsentationsavdraget, 

c) slopande av rätten att göra avdrag för underskott i en förviirvski.illa 

frän inkomsten i en annan forviirvsklilla. 

d) begriinsning av rlinteavdragcn si\ att sådana medges för rlintor pt1 ett 

skuldbelopp om maximalt 200000 kr. men ej däröver, 
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e) begriinsning av avdragsriitten när det giiller utgifter för upprustning 

och ombyggnad av hyresfastigheter, 

f) föriindring av avdragsreglerna. si\ att medgivet avdrag ej sker som nu 

frttn inkomsten utan fri\n skatten med viss procentuell andel av beloppet, 

19. att hos regeringen begära skyndsamt förslag om höjning av skatten 

pil stora förmögenheter enligt i motionen angiven skala. 

20. att hos regeringen begära skyndsamt förslag om slopande av 80/85-

proccntsregeln. 

2 I. att hos regeringen begfaa skyndsamt förslag om höjning av skatten 

pi\ arv och gi\vor med i genomsnitt 50 %, 

:!:!. att hos regeringen begära skyndsmnt förslag om sk~irpning av reali

sationsvinstbeskattningen genom att den grundas pi\ följande principer: 

a) hela realisationsvinsten bör vara skattepliktig, 

b) iiven realisationsvinst fri\n avyttring av lös egendom avsedd för per

sonligt bruk bör vara skattepliktig. 

c) beskattningen av realisationsvinsten bör vara av minst samma sk:irpa 

som beskattningen av arbetsinkomster. 

23. att hos regeringen begära skyndsamt förslag om beskattning av 

stiftelser. 

24. att hos regeringen begära skyndsamt förslag om en plan för bekäm

pande av skatteflykt och skattefusk; 

dels de vid allmänna motionstiden väckta motionerna 

1978/79: 220 av lngegerd Troedsson m.11. (ml vari hemställs att riksda

gen beslutar att vid beriikning av extra avdrag vid inkomstbeskattning för 

pensioniirer vardera maken antas inneha hälften av den gemensamma 

förmögenheten; 

1978/79: 305 av Ingrid Sundberg (m) och lngegerd Troedsson (m) vari 

hemställs att riksdagen antar följande 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen 0947: 577) om statlig förmögenhetsskatt 

Härigenom förordnas att I *lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhets
skatt skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arwule lydelse Fåreslagen lydelse 

* Till staten - - - - - - - - givna bestämmelser. 
Angi\ende taxeringsmyndigheter - - - - - - i taxeringslagen. 

Vid taxeringen till förmögenhets
skatt skola bestämmelserna i 3 och 
4 §§. 64 § 2 mom. och 65 § kom-

Vid taxeringen till förmögenhets
skatt skola bestämmelserna i 3 och 
4 §§. 64 § 2 mom. och 65 § kom-
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N111·tiram/e lydelse 

munalskattelagen ( 1928: 370) äga 
motsvarande tillämpning. Beskatt
ningsår är dock alltid det kalen
derår som närmast föregått taxe
ringsåret. I den mån bestämmelser
na i kommunalskattelagen eller i 
denna lag meddelade, med stadgan
den i kommunalskattelagen likarta
de bestämmelser äga tillämpning 
vid taxeringen till förmögenhets
skatt, skola likaledes anvisningarna 
till kommunalskattelagen i motsva
rande delar liinda till efterrättelse. 

44 

Fiireslagen lydelse 

munalskattelagen (1928: 370) äga 
motsvarande tillämpning, dock all 

med barn a1'.\'l'.\' endast egna ham 
och sty1·h11rn. Beskattningsår iir 
dock alltid det kalenderår som när
mast föregått taxeringsåret. I den 
mån besHimmelserna i kommunal
skattclagen eller i denna lag medde
lade, med stadganden i kommunal
skattelagen likartade bestämmelser 
äga tillämpning vid taxeringen till 
förmögenhetsskatt, skola likaledes 
anvisningarna till kommunalskatte
lagen i motsvarande delar lända till 
efterriittelse. 

Denna lag tillämpas första gången vid 1980 års taxering. 

1978/79: 306 av lngegerd Troedsson m. Il. (m) vari hemstiills att riksda

gen beslutar hos regeringen anhålla 

1. att möjligheterna att åstadkomma en individuell beskattning av ma

kars och jämstiilldas förmögenhet snarast utreds, 

2. att i avvaktan på resultaten härav förslag till en rättvisare beskattning 

av makars och jlimställdas förmögenhet snarast framläggs; 

1978/79: 308 av Lars Werner m. tl. (vpk) vari hemställs att riksdagen 

uttalar sig för slopande av inflationsskyddet för inkomstskatteskalan och 
hos regeringen begär att förslag härom snarast föreläggs riksdagen; 

1978/79: 309 av Lars Werner m. tl. (vpk) vari hemställs att riksdagen 

uttalar sig för slopande av hela momseffekten på livsmedel och hos rege

ringen begär att förslag härom snarast föreläggs riksdagen: 

1978/79: 310 av Lars Werner m. Il. (vpk) vari under yrkandet I hemställs 

att riksdagen uttalar sig för en genomgripande skattereform enligt i motio

nen anförda huvudlinjer: 

1978/79: 337 av Lars Werner m. tl. (vpk) vari hemstlills att rihdagen 

beslutar att hos regeringen begära att en parlamentarisk utredning tillsätts 

för att utreda frågan om övergång till en progressiv statskommunal en

hetsskatt; 

1978/79: 346 av lngegerd Troedsson (m) och andre vice talmannen Tage 

Magnusson (m) vari hemställs 

1. att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag syftande till 

att intiikt av annan fastighet skall utgöra A-inkomst till den del den härrör 

från eget arbete, 

2. att riksdagen i avvaktan därpå beslutar att riksskatteverket får medge 

dispens för rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremie på den del av 

inkomsten av annan fastighet som kan hänföras till arbetsinkomst: 
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1978/79: 347 av lngegerd Troedsson (m) vari hemställs att riksdagen - i 

avvaktan p1\ utredning om en mer individuell beskattning av makars förmö

genhet och B-inkomster - beslutar om en s1\dan ändring av lagen om statlig 

inkomstskatt all makes B-inkomst till den del den understiger 3 000 kr. 

alltid särbeskattas; 

1978/79: 400 av Rolf Hagel (apk) och Alf Lövenborg (apk) vari - med 

hänvisning till motionen 399 - hemställs all riksdagen beslutar uttala all 

folkpensionen görs reellt skattefri genom all den vid taxering särskiljs fr1\n 

övriga inkomster: 

1978/79:494 av Tage Adolfsson m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen 

begär att regeringen skyndsamt tillsäller en utredning, som skall utarbeta 

regler för en specialbeskattning av extra arbetsinsatser i syfte att stimulera 

arbetsviljan: 

1978/79: 495 av Karin Ahrland (fp) och Bonnie Bernström (fp) vari hem

ställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära en utredning an

gående möjligheterna att införa fullständig särbeskattning av förmögenhet 

och inkomst av förmögenhet m. m.: 

1978/79: 822 av Holger Bergqvist (fp) och Esse Petersson (fp) vari hem

ställs all riksdagen hos regeringen begär en utredning av frågan om en 

statskommunal enhetsskall med ramfördelning av skattemedel till kom

muner och landsting i enlighet med motionen; 

1978/79: 824 av Rolf Hagel lapk) och Alf Lövenborg (apk) vari under 

yrkandet 2 hemställs att riksdagen uttalar sig för mcrvllrdeskattens avskaf

fande: 

1978/79: 827 av Bo Lundgren m. Il. (m) vari hemstiills att riksdagen hos 

regeringen hegär en översyn av hcskattningsreglerna för svenska medbor

gare bosatta utomlands; 

1978/79: 1136 av Gösta Hohman rn. fl. (m) vari hemstiills att riksdagen i 

enlighet med det anförda i motionen 1978/79: 1108 anh1\llcr hos regeringen 

om förslag om avdragsrätt för styrkta och pödvändiga barntillsynskost

nader: 

1978/79: 1144 av Sven Johansson (c) vari hemställs att riksdagen hos 

regeringen hemställer om skyndsamt förslag från 1972 års skatteutredning 

om lindrigare beskattning av extrainkomster: 
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1978/79: 1158 av Rune Ryden m. ll. (m) vari hemställs att riksdagen hos 

regeringen anhåller om förslag att försiikringsavdragcts realvärde återställs 

till 1963 års penningvi-irde och uppräknas till 600 kr. för ensamstt1ende och 

I 200 kr. för gifta och diirmed jiimställda; 

1978/79: 1159 av Rune Ryden m. ll. tm) vari hemsfälls att riksdagen hos 

regeringen anhåller om förslag att inkomst av fastighet skall grunda riitt till 

avdrag för pensionsförsäkringspremie i det fallet den skattskyldige är 

verksam med fastighetsförvaltning i ej ringa omfattning; 

1978/79: 1166 av Håkan Winberg (m) vari hemstiills att riksdagen hos 

regeringen bcgiir förslag inneb1irande att i motionen angivna värdegränser 

uppjusteras s;'i att de motsvarar samma reella värde som när resp. nomi

nella belopp fastsHilldes: 

1978/79: 1613 av Göst<i Bohman m. fl. (m) vari - med hänvisning till 

motionen 1978/79: 1108 - hemställs att riksdagen 

I. hos regeringen anhåller om förslag om att stiimpelskatten på aktier 

avskaffas, 

2. uttalar att fribeloppen för kapitalinkomster hör anpassas till penning

värdesutvccklingen: 

1978/79: 1622 av Gösta Bohman m. fl. (m) vari - med hänvisning till 

motionen 1108 - hemställs att riksdagen måtte besluta 

I. att en planm~issig siinkning av marginalskatterna skall genomföras 

syftande till att marginalskatterna i vanliga inkomstlägen inte skall över

stiga 50% samt alt detta mfll bör vara uppnfltt år 1982, 

2. att i skrivelse till regeringen hemställa om förslag till marginalskatte

siinkningar avseende år 1980 av en storleksordning motsvarande resten av 

steg I samt f1tminstone hiilften av steg 2 i 1972 års skatteutredningsförslag, 

3. att införa ett marginalskattetak, som i ett första steg bör sättas till 

85%, 

4. att i skrivelse till regeringen hemställa om tills1ittandet av en utred

ning med uppdrag att studera barnfamiljernas speciella skattesituation 

samt lägga förslag till åtgärder syftande till att bättre anpassa beskattning

en till skatteförmågan samt att motverka nuvarande i många fall helt 

orimliga marginaleffekter för sådana familjer, 

5. att i skrivelse till regeringen hemställa om tillsättandet av en utred

ning för att utarbeta ett förslag till skatterabatt för pensionärer i enlighet 

med vad som i motionen 1978/79: 1108 anförts: 

1978/79: 1716 av Filip Fridolfsson m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen 

hos regeringen begär att proposition om rätt till avdrag vid beskattningen 

för gåvor till religiösa m. fl. ändamål skyndsamt läggs fram: 

1978/79: 1717 av Per Gahrton (fp) vari hemställs att riksdagen hos rege

ringen begär en allsidig översyn av beskattningen av utlandssvenska pen

sionärer: 
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1978/79: 1721 av Göthe Knutson (m) och Georg Danell (m} vari hemställs 

att riskdagen hos regeringen anhåller om förslag syftande till 

I. att högsta avdragsgilla belopp för underhållsbidrag till barn minst 

skall motsvara beloppet för det under ifrågavarande inkomstår gällande 

bidragsförskottet, 

2. att underhftllsbidrag och bidragsförskott till barn i fråga om förmåns

mottagare och skatteplikt jämställs med barnpension; 

1978/79: 1726 av andre vice talmannen Tage Magnusson (m) och Inge

gerd Troedsson (m) vari hemställs att riksdagen som sin mening ger rege

ringen till k1inna vad i motionen anförts om rätt till s. k. sparavdrag också 

för den som investerat sitt sparkapital i rörelse, jordbruk eller annan 

fastighet: 

1978/79: 1730 av Olof Palme m. fl. (s) vari hemställs att riksdagen antar 

följande 

Förslag till 

Lag om ändring i stämpelskattelagen (1964:308) 

Härigenom förordnas om stämpelskattelagen ( 1964:308) att 7 och 11 §§ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"t11"1111de lydelse 

Skatten utgår med en krona för 
vaije fullt hundratal kronor av 
egendomens värde, dock lägst med 
tio kronor. 

Förvärvas egendomen av juridisk 
helopp utom i fall, di\ förvärvaren 

F<)reslagen lydelse 

Skatten utgär med en krona och 
femtio iire för varje fullt hundratal 
kronor av egendomens värde, dock 
lägst med tio kronor. 

person, utgär skatten med dubbelt 

1) om han erhållit egendomen såsom gåva skulle ha varit befriad från 
gåvoskatt; 

2) är bostadsrättsförening eller av hostadsstyrelsen eller länsbostads
nämnd erkänd som allmännyttigt bostadsföretag enligt de bestämmelser 
om län av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet, som gällde vid 
tiden för förvärvet: 

3) är kreditinrättning och enligt lag eller enligt reglemente eller bolags
ordning, som regeringen fastställt, skyldig au åter avyttra egendomen: 
eller 

4) f1r dödsbo. 
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N111·11ra1ufr lydelse Fiires/11ge11 lydcl.l'I' 

11 ~ 

Beviljas inteckning eller förklaras ansökan om inteckning vilande, skall 
stämpelskatt erläggas. Med beviljande av inteckning likställes i denna lag 
att inteckning överföres från skeppsbyggnadsregistret till skeppsregistret. 

Skatten utgår med .frra kronor 
för varje fullt tusental kronor av det 
kapitalbelopp, för vilket inteckning 
beviljas eller ansökan om inteck
ning förklaras vilande, dock lägst 
med tio kronor. 

Skatteplikt föreligger icke, niir 

Skatten utgär med tio kronor för 
va1je fullt tusental kronor av det 
kapitalbelopp. för vilket inteckning 
beviljas eller ansökan om inteck
ning förklaras vilande, dock liigst 
med tio kronor. 

I) inteckning meddelas i järnväg för allmän trafik; 
2) vilandeförklarad ansökan om inteckning fullföljes; 
3) inteckning meddelas p:'I grund av 4 ~ lagen (1927:79) om rätt for 

borgenär till betalning ur ersättning på grund av branuförsäkringsavtal; 
4) sammanföring av inteckningar eller utbyte av pantbrev. vilandebevis 

eller intecknad fordringshandling äger rum; 
5) inteckning utsträckes till att avse ytterligare en eller flera fastigheter 

eller ytterligare ett eller flera luftfartyg; 
6) nytt pantbrev eller vilandebevis utfäruas i fall som avses i 22 kap. 5 ~ 

tredje stycket jordabalken och i 10 ~ andra stycket lagen ( 1927:85) om 
dödande av förkommen handling; 

7) sådan ätgärd vidtages beträffande inteckning i luftfartyg som aves i 29 
eller 30 *lagen ( 1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg; eller 

8) inteckning meddelas i skeppsbygge. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1979. 

1978/79: 1742 av Sven-Olov Träff (m) vari hemställs att riksdagen hos 

regeringen begär att en helt individuell beskattning snarast genomförs; 

1978/79: 2118 av Yvonne Hedvall (m) och Birgitta Rydle (m) vari - med 

hlinvisning till motionen 1978/79: 2117 - hemställs att riksdagen hos rege

ringen anhtlller om förslag (ill avdrag vid inkomsttaxeringen för barntill

synskostnader. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang också följande av finansutskot

tet till utskottet överlämnade motionsyrkanden, nämligen 

1978/79: 2307 (yrkandet 5) av Rolf Hagel (apk) och Alf Lövenborg (apk) 

vari hemstiills att den i motionen 1978/79: 824 förordade omläggningen till 

produktionsbeskattning läggs till grund för en genomgripande förändring 

av nuvarande beskattningssystem; 

1978/79: 2371 (yrkandet 6) av Olof Palme m. fl. (s) vari hemställs an 

riksdagen hos regeringen anhtlller om förslag till förenklad beräkning av 

det kommunala skatteunderlaget i enlighet med vad som i motionen an

förts; 

1978/79: 2373 (yrkandet 2) av Lars Werner m. tl. (vpk) vari hemställs att 
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riksdagen hos regeringen begiir att en parlamentarisk utredning tillsätts för 

att utreda frågan om överg:ing till en progressiv statskommunal enhets

skatt. 

Yrkandena 15 och 16 i motionen 1978/79: 2433 har hänvisats till social

utskottet och yrkandena 17 och 18 till socialförsiikringsutskottet. 

Yttranden 

Skatteutskottet har berett linans-. socialförsäkrings- och arbetsmark

nadsutskotten tillfälle yttra sig över delar av propositionen och vis~a 

motioner. Yttrandena jämte avvikande meningar är fogade som bilagor 

( 1-3) till detta betänkande. 

Utskottet har vidare under hand berett riksskatteverket och länsstyrel

sen i Stockholms län tillfälle att från tekniska utgilngspunkter yttra sig över 

de förslag i propositionen som gäller grundavdraget och det kommunala 

skatteunderlaget. Yttrande har inkommit frfm riksskatteverket och fogats 

som bilaga 4 till betänkandet. 

Skrh·else 

Svenska arbetsgivarcföreningen har i en skrivelse till utskottet tagit upp 

frflgan om avdrag för avgifter till arbetsgivareorganisationer. 

Utskottet 

Skatten pti 1980 tlrs inkomster 111. m. 

Under hösten 1978 genomförde riksdagen skattcliittnader för 1979 års 

inkomster på ca 2.1 miljarder kr .. huvudsakligen bestående av lättnader i 

marginalskatten och en uppriikning av den särskilda skallereduktionen 

från 400 kr. till 560 kr. I propositionen 160 lämnas förslag om en fortsatt 

reformering av inkomstskatten. Förslaget. som avser 1981 ärs taxering 

eller 1980 års inkomster. innebär. förutom marginalskattesänkningar för 

skauskyldiga med inkomster mellan ca 34000 kr. och 114000 kr., ait en 

marginalskattespärr införs. enligt vilken den sammanlagda statliga och 

kommunala marginalskatten inte fär överstiga en viss gräns. Denna skall 

utgöra 80 r,.~. i inkomstskikt upp till ett belopp motsvarande 30 basenheter -

eller 171 000 kr. vid en uppskattad basenhet för taxeringsåret 1981om5700 

kr. - och 85 r;·;. för inkomstdelar däröver. 

Propositionen innehåller också den lagtekniska regleringen av den om

läggning av det kommunala skatteunderlaget varom förslag väckts i den till 

finansutskottet hänvisade propositionen 1978/79: 95 och som bl. a. innebär 

att ett .flertal skattepliktiga förmf111er. exempelvis sjukpenning. föräldra

penning och arbetslöshetsersättning. i fortsättningen skall inräknas i det 

4 Riksdagen 1978/79. 6 suml. Nr 55 
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kommunala skatteunderlaget. I det sammanhanget föreslås i propositionen 

160 att det statliga grundavdraget slopas och att det kommunala grundav

draget höjs från 4 500 kr. till 6 000 kr. Den särskilda skattereduktionen (f. n. 

560 kr.) har heloppsmässigt anpassats till de nya bestämmelserna om 

grundavdragen. Likaså har skattesatserna omräknats för att undvika de 

höjningar av marginalskatten som ett slopande av det statliga grundavdra

get eljest skulle innebära. 

I propositionen föreslås slutligen att fysisk person skall ha rät.t till avdrag 

- i form av skattereduktion (''gåvoreduktion") - för gåvor till bl. a. 

internationell bisttmdsverksamhet och att de fria trossamfunden - i likhet 

med svenska kyrkan - befrias från arvsskatt. 

Kostnaderna för de i propositionen föreslagna ändringarna i fråga om 

inkomstskatten har beräknats till sammanlagt 2 750 milj. kr. Härav belöper 

2 650 milj. kr. pa marginalskattesänkningar. därvid hänsyn också tagits till 

effekten av grundavdragsreformen m:h den tekniska anpassningen av skat

teskalan. Skattebortfallet till följd av marginalskattespärren har - med 

hänsyn tagen ocks[t till 80/85-procentregclns inverkan - uppskattats till 80 

milj. kr. och kostnaden· för rätten till avdrag för gåvor till 20 milj. kr. 

Nettoökningen av statens kostnader för den i propositionen 95 föreslagna 

överföringen till kommunsektorn har för ar 1980 beräknats till ca I 700 milj. 

kr. Sammanlagt innebär förslagen i propositionerna 95 och 160 en försvag

ning av statsbudgeten - genom minskade inkomster m:h ökade utgifter -

med ca 4450 milj. kr. 

Dcparlementschefen framhttller i propositionen att de föreslagna refor

merna i nuvarande samhiillsekonomiska och statsfinansiella läge i allt 

väsentligt måste finansieras genom skattehöjningar pa andra omrftden. 

Han föresl:ir i propositionen 160 en höjning av stämpelskatten vid förvärv 

av fast egendom och tomträtt sam! vid inteckning. Ändringarna beräknas 

ge en inkomstförstärkning under år 1980 med drygt 550 milj. kr. I proposi

tionen 1978/79: 115 om riktlinjer för energipolitiken har föreslagits åtgärder 

pt1 energiskatteområdet som beräknas komma alt öka skatteinkomsterna 

med ca 600 milj. kr. Slutligen föreslf1s i propositionen 202 om avgiftsuttaget 

!ill .försäkringen för tilläggspcnsion och arbetsskadeförsäkringen under 

åren 1980-1984 m. m. att skyldigheten att erlägga avgift för finansieringen 

av samhällets barnomsorg fr. o. m. år 1980 utsträcks till att gälla även 

egenföretagare och att underlaget för arbe!sgivarnas avgifter till socialför

säkringarna och näraliggande ändamål skall omfalta även naturaförmån i 

form av fri bil. Departcmentschefen anser alt dessa bäda åtgärder kommer 

att innebära ökade statsinkomster om sammanlagt ca 700 milj. kr. Åter

stäende finansieringsbehov vid en tolalfinansiering uppgår således till ca 

(4 450- I 850) = 2 600 milj. kr. Valet av finansieringskälla för att täcka 

denna kostnad bör enligt dcpartementschefen anstå till hösten 1979. 

Yrkandena i partimotionen 2433 från s innebär bl. a. att den indexregle

ring av skatteskalan som gäller fr. o. m. 1979 års taxering slopas. liksom 
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den i propositionen föreslagna marginalskattespiirren. llCh att fysiska per

soner - i stället för skattereduktion - skall ha riitt till siirskilt avdrag friin 

slutskatten med ett belopp motsvarande tio procent av den p!tfiirda kllm

munalskatten. dock lägst 700 och högst 2 400 kr. S-förslagct medför 11{1got 

större sänkningar av totalskatten iin enligt propositilrncn för inkomster upp 

till drygt 70000 kr. men mindre för inkomster däröver. Med hänsyn till att 

regeringen enligt motioniirernas mening inte presenterat en tillfredsstiillan

de lösning på den framtida kostnadsfördelningen mellan staten o..:h kom

munerna till följd av all dessa skall tillföras skatteunderlag fr<'in beskattade 

förmi'lncr. där skatten f. n. i sin helhet tillfaller s~aten. yrkar nH>tioniirerna 

att såväl det statliga som det kommunala grundavdragct bibchiills vid 4 500 

kr. I konsekvens härmed yrkar motioniirerna avslag p;'1 alla de förslag till 

nya beloppsgriinser. gällande bl. a. skattepliktig sjukpenning och den nedre 

gränsen för tillhörighet till sjukpenning- och arbetsskadeförsäkringarna. 

som läggs fram i propositionen liksom pt1 de bestämmelser som reglerar det 

kommunala skatteunderlaget. 

I en till finansutskottet hänvisad partimotion (2371) har s yrkat att 

riksdagen föreläggs ett nytt förslag till lösning av frt1gan om beriikning av 

det kommunala skatteunderlaget. Förslaget bör enligt motionärernas me

ning vara sä utformat att det uppfyller kravet pt1 kostnadsmiissig neutralitet 

inte bara för det iw cb omläggningen sker utan ockst1. så längt möjligt. för 

tiden därefter. Motionen 2371 har i nu angiven del av finansutskottet 

överlämnats till skatteutskottet för behandling. 

Motionärerna anser slutligen att riksdagen bör göra ett uttalande av 

innebörd att kostnaderna till följd av skatteomliiggningen 1980 och övriga i 

motionen 2433 aktualiserade fitgärder - vari ingår uppriikning fr. o. m. den 

I januari 1980 av det allmänna barnbidraget samt studiebidraget och det 

förlängda barnbidraget - samt de kostnader som följer av förslaget i 

propositionen 95 om den kommunala ekonomin bör finansieras genom ett 

skatte- och avgifts111tag som ger staten full täckning för kostnaderna. 

C uttalar i sin partimotion (2432) den meningen att förslagen i proposi

tionerna 95 och loO till vissa delar iir väl genomtänkta od1 balanserade men 

anser del rimligt all beslutet om statsskatten för 1980 års inkomster anstår 

till dess finansieringsfrt1gan lösts. Beslutet bör. menar motioniirerna. tids

m1issigt samordnas med avtalsförhandlingarna och dä inbegripa en priori

tering av barnfamiljerna genom en värdnadsersättning. och de begär därför 

i första hand uppskov med behandlingen av propositionen i denna del till i 

hö;;t. I andra hand yrkas andra och - genom att utrymme reserveras för 

vårdnadsersällning - lägre marginalskallesiinkningar iin enligt propositio

nen. 

M har i sin motion 2349 godtagit förslagen i propositionen avseende den 

statliga skallcskalan för inkomsttlret 1980 och marginalskattespärr för sam

ma f1r. Hiirigenom far yrkandena i m-motionen 1622 frän den allmänna 

motionstiden i :'\r avseende samma frr1gor anses ha förfallit. I motsats tills 



SkU 1978/79: 55 52 

och c anser m inte att marginalskattesänkningarna i nuvarande samhälls

ekorwmiska och statsfinansiella Hige mf1ste finansieras genom skattehöj

ningar p~t andra omrf1den. Något underlag för ett ställningstagande till 

förmt1n för skattehöjningar 1980 finns enligt motionärernas mening inte i 

dagsliiget. I stiillet bör den ekonomiska politiken inriktas pä att söka 

undvika si\dana i1tgiirder genom begränsningar av den offentliga utgiftsex

pansilJnen och genom sparstimulerande i\tgiirder. 

Ypk yrkar i motionen 2435 avslag pi\ marginalskattesänkningarna och pä 

marginalskattesp;irren och anser att man i stället bör införa en extra 

skattereduktion om I 000 kr. för skattskyldiga med en beskattningsbar 

inkomst mellan 30 000 kr. och 80 000 kr.. med avtrappning i övriga in

komstskikt. I samma motion och i partimotionen 308. väckt under den 

allmänna motionstidcn i 11r. begär vpk förslag om att intlationsskyddet för 

den statliga inkomstskallen avskaffas. 

I apk:s partimotion slutligen yrkas avslag pti propositionen 160 i dess 

helhet. Detta inncbiir att apk ol.'.ksti förkastar förslaget om räll till skattere

duktion för gf1vor till bl. a. internationell biståndsverksamhet. Propositio

nen i denna del avstyrks ockst1 av sf1väl s och c som m och vpk. av m dock 

med en begäran om att regeringen rn.r i uppdrag att utarbeta ell nytt förslag 

om avdragsriitt för gf1vor till ideella organisationer. 

I samband med att skatteutskottet i höstas behandlade propositionen 

197X/79: 50 llm inriktningen av den ekonomiska politiken m. m. i de delar 

som avsåg skatteomliiggning för inkomstftret 1979 erinrade utskottet om att 

progressionen vid beskattningen under 1970-talet successivt skärpts ge

mHn p{1vcrkan av s?1viil statlig som kommunal inkomstskatt och att margi

nalskattesatserna numt:ra blivit höga redan i mellaninkomstlägcna. Enligt 

utskottets mt:ning är en sänkning av marginalskatterna numera angeläg

nare iin nhgonsin tidigare under 1970-talet. och utskottet kan därför in

stämma i propositionens syfte att diimpa marginaleffekterna i ett brett 

skikt av inkomstskalan. Departementschcfcn uttalar i propositionen den 

meningen att kostnaderna för skatteomläggningen och den ökade överfö

ringen till kommunsektorn bör finansieras genom skattchöjningar på andra 

omrt1den. Skattcutskollct delar denna uppfattning men anser i likhet med 

finansutskottet i dess yllrande över propositionen (se bilaga I) att fragan 

om skatteskalans närmare utformning har sådant samband med finansi

eringen av skatteomläggningen att dessa båda frågor lämpligen bör prövas i 

ett sammanhang. Pi\ grund härav och då utskottet inte är berett att i nuläget 

utarbeta ett förslag till de ytterligare finansieringsi\tgärder som ett bifall till 

den i propositionen föreslagna skatteomläggningen ger upphov till anser 

utskollet sig böra - i likhet med vad finansutskottet föreslagit - avstyrka 

bifall till prl1positionen och begära att nytt förslag föreläggs riksdagen för 

beslut i höst. 

Utskottets beslut innebär ocksfl avslag pt1 m-moti(men 2349 och s-motio

nen 2433 i vad de berör frt1gan om skatteskalan för inkomståret 19XO. 
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Däremot är förstahandsyrkandet centerns partimotion 2432. avseende 

uppskov med fastställande av skatteskalor för inkomståret 1980 till den 

tidpunkt då förslag om skatteomläggningens finansiering föreligger. tillgo

dosett. Utskottets ställningstagande betyder formellt bifall till de motions

yrkanden som innebiir avslag ptt den statsskatteskala som föreslås i propo

sitionen liksom till de yrkanden som innebär avslag på förslagen om en 

marginalskattespärr. om en omläggning av beräkningen av det kommunala 

skatteunderlaget samt om ändringar i reglerna om statligt och kommunalt 

grundavdrag och de härav föranledda ändringarna i fråga om andra be

loppsgränser med anknytning till grundavdragets storlek. 

Utskottet vill i likhet med finansutskottet understryka vikten av all det 

förslag till ny skatteskala som skall föreläggas riksdagen i höst dämpar 

marginaleffekterna i ett brett skikt av inkomstskalan och att vid utform

ningen av skalan särskilt de lägre inkomsttagarnas situation uppmärksam

mas. Förslaget bör ocksä. sä bngt möjligt. tillgodose kravet på enkelhet i 

tillämpningen. 

Enligt riksskattcverkets uppfattning skulle ett borttagande av det statliga 

grundavdraget och en höjning av det kommunala i viss utsträckning kom

plicera bl. a. skatteberäkningen och därigenom medföra merarbete under 

en ganska betydande övergfmgstid. 
Utskottet kommer i det följande att inledningsvis uppehtllla sig vid 

frågan om intlationsskyddet i skatteskalan för att därefter ga in på frågan 

om marginaleffekterna på längre sikt. Utskottet kommer därvid att be

handla de motioner som väckts i anslutning till propositionen samt vissa 

motioner från den allmänna motionstiden i är som med hänsyn till att de 

har ett direkt eller indirekt samband med de i propositionen behandlade 

frågorna ansetts lämpligen böra tas upp till prövning i detta sammanhang. 

Avslutningsvis behandlar utskottet förslagen om avdragsrätt för gt1vor. om 

arvsskattefrihet och om stämpelskatt. 

il(flationsskyddet i skatteskalan 

Fr. o. m. 1979 ~trs taxering gäller i inkomstskattesystemet ett automatiskt 

verkande intlationsskydd genom att skiktgränserna i den statliga inkomst

skatteskalan är anknutna till penningvärdeut vecklingen. Den beskattnings

bara inkomsten uttrycks i basenheter. Basenheten. som fastställs av rege

ringen före utgängen av september manad varje år med utgängspunkt i 

statistiska centralbyråns beräkningar av penningvärdeutvecklingen. utgör 

f. n. 5 400 kr. Den antas för inkomståret 1980 komma att uppgå till 5 700 kr. 

Is-motionen 2433 yrkas att inflationsskyddet avskaffas fr. o. m. 1981 års 

taxering. medan vpk i motionerna 308 och 2435 begär förslag av liknande 

innebörd. I den socialdemokratiska partimotionen framhiiller motionä

rerna som sin mening att indexregleringen bidrar till att öka klyftorna 

mellan olika skattskyldiga genom att den inte tar hänsyn till hur mycket 

lönerna ökar och ännu mindre till hur löneökningarna fördelas. Liknande 
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synpunkter har framförts av vpk som menar att indexregleringen gynnar 

skattskyldiga med höga inkomster och missgynnar dem med Higre. 

Riksdagens beslut 1977 llm inllationsskyddad statsskatl tillkom mot 

bakgrund av de effekter inllationen hade pä skatteuttaget. Man ville skapa 

garantier för att de fördelningspolitiska avvägningar som uttryckts genom 

riksdagens beslut om skatteskalan skulle bli bestäende tills beslut fattades 

om iindrad avviigning för att därigenom kunna bryta den iirliga samman

kopplingen av löneförhandlingar och skattejusteringsbeslut och ge skatte

skalan en varaktighet som möjliggjnrdc även tlcr!1riga löneavtal. 

Utskottet anser dessa skiil för att ha ett i skatteskalan inbyggt inllations

skydd vara alltjiimt bärande och avstyrker följaktligen bifall till motionen 

308 samt motionerna 2433 m:h 2435 i denna del. 

/\.largi1111h'.l.fi'kler /}{i lii11gre sik! 

I m-motionen 2349 yrkas marginalskattesänkningar efter 1980 i syfte att 

fö ned marginalskatten i normala inkomstlägen till högst 50 pro1:ent 01.:h att 

maximera den till 70 pro1:ent. Yrkande om en planmiissig siinkning av 

marginalskatten till 50 procent i vanliga inkomstliigcn ~\terfinns ocksf1 i 

m-motionen 1622 frän den allmänna motinnstidcn i t1r. 

Utskottet har tidigare i olika sammanhang gett uttry1:k !1t den uppfatt

ningen att en mer varaktig skattercförm m<'1ste innehttlla bl. a. siinkta 

marginalskatter i vanliga inkomstlägen. Enligt utskottets mening torde det 

emellertid av statsfinansiella skäl inte vara möjligt att införa regler som 

begränsar marginalskatten till 50 pro1:ent i normala inkomstlägen eller 

maximerar den till 70 pnKenl. Utskollt.'l avstyrker diirför dessa yrkanden i 

motionerna lo22 och 2349. 

Frågan om de samlade marginaleffekterna pti den enskildes ekonomi av 

progressiv skatt 1Kh inkomstrelaterade bidrag och avgifter har tagits upp 

av bt1de c. rn och vpk. I c-motionen 2432 betonar motioniirerna vikten av 

att alla miinniskor får en slidan situation att de upplever Jet som ekono

miskt rimligt att göra en extra insats. I propositionen berörs - menar 

motionärerna - inte alls de marginalskatteeffekter som uppkommer i 

inkomstlägen mellan 50000 och 80000 kr. när behovsprövade, skattefria 

bidrag minskar eller faller bort. Motioniirerna begär därför att en parla

mentarisk utredning f<'ir i uppdrag att pröva frf1gan om ett tak för marginal

effekterha som inte begränsas till enbart inkomster över de 114 000 som 

föreslagits i propositionen utan som kommer alla till del. M pekar i motio

nen 2349 p{1 de orimliga marginaleffekter som giillande regler för skatteska

lans utformning. existensminimum och avtrappade sociala förm[rner i för

ening kan ge upphov till 01.:h begär en utredning i syfte att bcgriinsa sf1dana 

effekter. Ett yrkande av liknande innebörd har framstiillts i m-motioncn 

1622. diir motioniirerna s;irskilt erinrar om barnfamiljernas skattesituation. 

I vpk-motionen 2435 slutligen begär motionärerna. med en liknande moti

vering. att de samlade marginaleffekterna av ökade inkomster. bidrags-
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bortfall och avgiftshöjningar skyndsamt utreds och alt riksdagen föreläggs 

förslag i frt1gan. 

Utsklittet har tidigare i detta betänkande gett uttryck öt den uppfattning

en att en siinkning av marginaleffekterna iir angelägen i ett brett skikt av 

inkomstskalan och föreslagit riksdagen att hos regeringen begära nytt 

förslag till skatteskalor för inkomstifret 1980 där siirskilt de lägre inkomst

tagarnas situation uppmiirksammas. 

De negativa effekter av nuvarande familjepolitiska stödformer i form av 

bidrag. skattelindringar och indirekt stöd vilka patalats i motionerna torde 

framför allt drabba barnfamiljer och i första hand familjer med flera barn. 

där tröskeleffekterna vid inkomstökningar är särskilt markerade. Frr1gan 

har uppmärksammats av regeringen som numera tillkallat en utredning 

med uppgift att göra en allmiin kartläggning av barnfamiljernas situation 

och diirvid siirskilt studera situationen för flerbarnsfamiljerna. I 

utredningsuppdraget ingtir att undersöka vilken effekt de nuvarande direk

ta och indirekta stödformerna har för olika typer av familjer och i olika 

inkomstliigen och att analysera de tröskel- och marginaleffekter som de 

nuvarande stödformerna medför. Utredningen skall också överväga vilka 

f1tgärder som kan behöva vidtas för att pi1 ett tillfredsstiillande sätt tillgodo

se flerbarnsfamiljernas behov LlCh pröva ändamtilsenligheten av nuvarande 

bidragsregler fran llerbarnsfamiljernas synpunkt. Siirskilt har utredningen 

att pröva hur marginaleffekterna påverkar llerbarnsfamiljerna och den är 

också oförhindrad att ta upp de olika direkta eller indirekta stödformer 

som finns för att tillgodose siirskilt llerbarnsfamiljernas behov av stöd. 

Den 15 mars i t1r har chefen för hostadsdepartementet av regeringen 

bemyndigats tillkalla en särskild kommitte för att göra en översyn av 

administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljerna m. Il. Denna kom

mitte skall samrf1da med 111redningen om barnfamiljernas ekonomiska 

situation. studiestlidsutredningen. ensamförälderkommitten och socialpo

litiska samordningsutredningen. Av vad utskottet anfört framgfH" att de i 

motionerna aktualiserade frf1gorna numera är föremal för uppmärksamhet 

inom flera utredningar och att berörda yrkanden i motionerna 2349, 2432 

och 2435 stiledes i huvudsak är tillgodosedda. Utskottet vill understryka 

vikten av att utredningarna. med hiinsyn inte minst till marginaleffekternas 

komplexa karaktär. sa lt1ngt möjligt samordnar utredningsarbetet och att 

arbetet bedrivs skyndsamt. Någon riksdagens Mgiird med anledning av 

dessa yrkanden är enligt utskottets mening inte erforderlig. och utskottet 

avstyrker följaktligen bifall till desamma. 

Vad utskottet nu anfört utgör enligt utskottets mening ocksE1 svar på 

motionen 494 av Tage Adolfsson m. tl. (ml och l 144 av Sven Johansson 

(c). Dessa motioner syftar båda till en lindrigare beskattning av extrain

komster. De i dessa motioner aktualiserade fr{1gorna bör enligt utskol!ets 

mening lösas genom siinkta marginalskatter och inte genom att extrain

komster beskattas enligt en annan och liigre skattesats. Utskollet av-
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styrker Jiirför motionerna i den mi'tn de inte kan anses besvarade med vad 

utskottet tidigare anfört. 

/-I e 111111a 111akca 1 ·drag 

Skattereduktion. s. k. hemmamakeavdrag. med 1800 kr. medges ogift 

med hemmavarande barn under 18 i'tr och gift. vars make saknar till statlig 

inkomstskatt taxerad inkomst. Gift. vars make har taxerad inkomst under

stigande 4 500 kr.. erhåller skattereduktion med 40 rrocent av skillnaden 

mellan 4 500 kr. och den taxerade inkomsten. Om vardera maken har till 

statlig inkomstskatt taxerad inkomst som understiger 4 500 kr. tillkommer 

skattereduktionen den av makarna som har den högsta taxerade inkoms

ten. Om de taxerade inkomsterna är lika stora. medges den äldre maken 

skattereduktion. Bestämmelserna om skattereduktion tillkom genom 1970 

<'trs skattereform för att vid övergången till individuell beskattning elimine

ra clkr begränsa skattehöjningen för familjer. där endast en av makarna 

förviirvsarbetar. 

Förslaget i rropositionen innebär att skattereduktionen anpassas till det 

höjda kommunala grundavdraget så att avtrappning sker med 30 ';{ av 

skillnaden mellan 6000 kr. och den lägre taxerade inkomsten. Utskottet 

har tidigare i detta betänkande avstyrkt bifall till detta förslag. S-motionen 

2433. vari begärs oförändrade regler. iir härigenom i denna del formellt 

t illg\)dos..:dd. 

Nils Hörberg (fp) yrkar i motionen 2366 utredning och förslag om av

veåling i tre steg fr. o. m. den I januari 1980 av hemmamakeavdraget för 

barnlösa hemmamakar födda efter 1929. Han begär vidare en plan för en 

successiv avveckling av hemmamakeavdraget för föräldrar och au avdra

get ersätts med barnbidragshöjningar med särskilt stora höjningar för de 

yngsta barnen. 

Fr[tgan om att avskaffa hcmmamakereduktionen behandlades av 1972 

ttrs skatteutredning i dess slutbetiinkande <SOU 1977:91) Översyn av skat

tesystemet. Utredningen ansåg för sin del att skattereduktionen av princi

piella skäl borde avskaffas men menade att detta - förutom problem för 

kategorin hushäll med en äldre hemmamake - skulle leda till försämrade 

ekonomiska förmåner för många skattskyldiga med hemmamake och barn. 

Eftersom möjligheterna att kompensera dessa barnfamiljer enligl utred

ningen var otillfredsställande anstlg utredningen det inll! rimligt att föreslå 

ändrade regler. 

Vad motionären anfört utgör enligt utskottets mening inte tillrlickliga 

skäl för att i nuläget slopa rätten till hemmamakeavdrag. och utskottet 

avstyrker därför motionen 2366 i denna del. 

lndi1·ic/11d/ hl'ska11ni11g a1· makars inkomst och .fårmi.igenhet m. m. 

Makar skall taxeras var och en för sin inkomst. Vid inkomstberäkningen 

gäller dock i vissa hänseenden speciella regler för makar. exempelvis för 
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beräknande av förvärvsavdrag. Om makar levt tillsammans under heskatl

ningsåret gäller att endera maken har rätt att tillgodogöra sig allmänna 

avdrag - och efter medgivande av andra maken - förlustavdrag som 

denne inte kunnat utnyrtja. 

Vid skatteberäkningen gäller för makar vid uträkningen av statlig in

komstskatt särskilda regler. Innebörden av dessa är att vardera maken 

beskattas individuellt förs. k. A-inkomst (hit räknas inkomst av tjänst med 

undantag för periodiskt understöd och diirmed jämförlig periodisk intiikt 

samt inkomst av jordbruksfastighet och rörelse om den skattskyldige varit 

verksam i förvärvskällan i ej blott ringa omfattningl. medan däremot s. k. 

8-inkomst (dvs. annan inkomst än A-inkomstl sambeskattas. om den för 

makarna gemensamt överstiger 2 000 kr. Sambeskattningen av B-inkomst 

sker genom att makarnas sammanlagda 8-inkomst beskattas pa toppen av 

den största A-inkomsten. 

Beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten för makarna sker indi

viduellt. Skuld som ena maken inte kunnat utnyttja får avräknas från andra 

makens förmögenhet. Den beskattningsbara förmögenheten beräknas för 

makarna gemensamt. Frågan llm skatteplikt avgörs oeh skatten beräknas 

med hänsyn till den sammanlagda beskattningsbara förmögenheten, varef

ter skatten fördelas mellan makarna i förhallande till vars och ens skatte

pliktiga förmögenhet. 

I motionen 49.'i av Karin Ahrland och Bonnie Bernström (båda fp) begiirs 

utredning om övergång till helt individuell heskallning av makars inkomst 

och förmögenhet. 

Ett liknande yrkande återfinns i motionen 1742 av Sven-Olov Triiff och i 

motionen 306 av lngegerd Trocdsson. Yrkandt'I i sistnämnda motion iir 

dock begränsat till att avse förmögenhetsheskattningt~n. och motionären 

begär ocksi:\ i avvaktan på resultatet av en utredning av frågan all riksda

gen snarast föreläggs förslag om rfötvisare beskallning av makars och 

likställdas förmögenhet. 

Utskottet vill med anledning av dessa yrkanden erinra om att 1972 års 

skatteutredning i sitt slutbetänkande (SOU 1977:91 I Översyn av skattesy

stemet uttalat den meningen att det av principiella skäl skulle vara önsk

värt att införa helt individuell beskattning men att utredningen av praktiska 

skäl - främst av skattellyktsnalur - inte funnit det möjligt eller lämpligt 

att föresli'l en sådan förändring. Utredningen anser emellertid att frågan bör 

aktualiseras inom en nära framtid, dock tidigast i samband med de övervä

ganden angående äktenskapets ekonomiska och civilrättsliga verkningar 

som familjelagssakkunnigas utredningsarbete kan viintas leda till. 

Departementschefen framht1ller i propositionen att man enligt hans me

ning niirmare bör undersöka möjligheterna att ge de civilrättsliga reglerna 

en sådan form att en övergång till helt individuell beskattning underlättas. 

Utskottet, som förutsi.itter att en sådan undersökning kommer till stånd, 

avstyrker med det anförda motionerna 306, 495 och 1742, i den mån de inte 
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kan anses besvarade med vad utskottet anfört. 

Vid beräkning av beskattningsbar B-inkomst gäller, som nämnts, f. n. en 

friregel avseende ett belopp om 2 000 kr. Om ena maken inte haft annan 

inkomst iin 8-inkomst kan denna uppgå till 4 500 kr. utan att B-inkomsten 

Higgs samman med makens A-inkomst vid debitering av skatt. I propositio

nen har föreslagits att 4 500 kr. av vardera makens inkomst skall behandlas 

som A-inkomst. Förslaget, som tillkommit för att förhindra sklirpt beskatt

ning till följd av all det statliga grundavdraget föreslås avskaffat. har som 

tidigare nämnts avstyrkts av utskottet. 

lngegerd Troedsson (m) yrkar i motionen 347 att makes 8-inkomst till 

den del den överstiger 3 000 kr. i avvaktan på utredning om en mer 

individuell beskattning av sådan inkomst samt förmögenhet, alltid skall 

siirheskattas och utgöra fribelopp i stället för frigriins. Ett liknande yr

kande har med anledning av propositionen framställts i m-motionen 2349. 

Yrkamlet avser emellertid i detta fall ett fribelopp om 5 000 kr. Håkan 

Winberg (m) slutligen begär i motionen 1166 förslag om en uppräkning av 

frihcloppsgrlinsen med hlinvisning till den tid som förflutit sedan griinsen 

faststlilldes. 

Redan i dag giiller som tidigare nlimnts ett fribelopp om 2 000 kr. vilket 

innebär att 8-inkomst, som utgör ena makens enda inkomst, kan uppgi't till 

4 500 kr. utan att sammanläggas med andra makens A-inkomst. Med hän

syn härtill och till vad utskottet tidigare anfört i fräga om individuell 

beskattning av makar anser utskottet sig höra avstyrka bifall till motionen 

347 samt motionerna 1166 och 2349. sistniimnda häda motioner såvitt nu är 

i frftga. 

Fr. o. m. 1979 års taxering gäller att allmänt avdrag för premier för privat 

pensionsförsäkring i regel medges med högst 10 procent av inkomst av 

tjlinst och 35 procent av inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse, om 

inkomsten inte överstiger 20 basbelopp. Premie för dock dras av med ett 

basbelopp ökat med 30 procent av inkomst av jordbruksfastighet och 

rörelse intill tre basbelopp. För den som har inkomst av jordbruksfastighet 

eller rörelse över 20 basbelopp kan ytterligare avdrag medges. 

lngegerd Truedsson och andre vice talmannen Tage Magnusson (båda 

m) begär i motionen 346 förslag om att inkomst av annan fastighet skall 

utgöra A-inkomst till den del inkomsten hänför sig till eget arbete och att 

riksdagen i avvaktan på sådant förslag beslutar att riksskatteverket får 

medge riitt till avdrag för försäkringspremie på den del av inkomsten av 

annan fastighet som kan hänföras till arbetsinkomst. Rune Rydcn m. fl. (m) 

har i motionen 1159 framställt ett liknande yrkande. Motionärerna anser 

att inkomst av annan fastighet bör grunda rätt till avdrag för pensionsför

siikringspremie i det fall den skattskyldige lir verksam med fastighetsför

valtning i ej ringa omfattning. 

Den i motionerna aktualiserade frågan behandlas i ett av utredningen om 
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beskattning av tjänstepensioner avlämnat delbetänkande (Ds B 1978: 13) 

Avdragsrätt för utländska pensionsförsäkringspremier m. m. Utredningen 

pekar på den särställning som inkomst av fastighetsförvaltning intar bland 

B-inkomsterna, eftersom inkomsten redovisas i förviirvskällan annan fas

tighet och därmed automatiskt blir B-inkomst, trots att den i princip utgör 

arbetsinkomst. Utredningen framhåller att indelningen i A- och B-inkoms

ter har betydelse även för andra beskattningsfr[1gor lin avdragsrätten för 

pensionsförsi.ikringspremier och anser det därför naturligast all söka lösa 

den fråga motionärerna tar upp i motionerna genom alt vidga A-inkomstbe

greppet till att omfatta liven inkomst av fastighetsförvaltning. 

Utredningsförslaget är f. n. föremål för överväganden inom regeringens 

kansli. Någon rikstlagens 1i.tgärd med anledning av motionerna är därför 

enligt utskollets mening inte påkallad. Utskottet avstyrker således bifall 

även till motionerna 346 och 1159. 

Fosterharn och Ji1sterfiiriildrar 

Förmögenhetsskatt beriiknas - liksom för makar - gemensamt för 

föräldrar och hemnrnvarande barn. Med barn avses inte endast egna barn 

utan också styvbarn och fosterbarn. 

Ingrid Sundberg och lngegen! Troedsson (båda m) begär i motionen 305 

att samtaxeringen av fosterföriildrar och fosterbarn slopas. De gör det med 

bl. a. den motiveringen att det särskilt för fosterbarn, vilkas biologiska 

föräldrar inte längre är i livet, måste vara angeliiget att ekonomiska bedöm

ningar inte påverkar fosterhemsplaceringen. 

När utskottet senast behandlade ett yrkande av motsvarande innebörd 

framhöll utskottet (Sk U 1975/76: 8) all det var medvetet om att en sambe

skattning fosterföräldrar och fosterbarn endast i sällsynta fall kunde anses 
motiverad. Med hänsyn till att motioniirerna enligt utskottets mening inte 

hade påvisat att sambeskattningen i dessa fall medförde sådana olägen

heter att omedelbar lagstiftning borde tillgripas avstyrkte utskottet emel

lertid bifall till motionen, och riksdagen biföll utskottets hemsfällan. 

Som motioniirerna påpekar betraktades fosterbarn före J 9n i beskatt

ningshänseende inte som jämställda med egna barn, adoptivbarn eller 

styvbarn. Dcpartemcntschcfen föreslog i propositionen 1970: 70 att foster

barn fr. o. m. 19n i\rs taxering skulle jämställas med sädana barn i in

komst- och förmögenhetshiinseende i de fall då fosterlega eller viss annan 

ersiittning inte utgtltt. Anledningen till att riksdagen pä förslag av bcvill

ningsutskottet ändrade förslaget i propositionen till fulljämstiilldhet var att 

skattskyldig med barn. för vilket utgått bl. a. fosterlcga. vid ett bifall till 

propositionen inte skulle ha blivit berättigad till förvärvsavdrag. Utskottet 

vill erinra om att fosterbarn i arvsskattehiinseemle, utan någon begräns

ning, är jämställda med egna barn. Det finns enligt utskottets mening skäl 

som talar för att man bör anliigga samma synpunkter när det gäller förmö

genhetsskatten. 
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Mol bai...grund av det anförda bör enligt utskottets mening riksdagen 

vidhalla sin tidigare ständpunkt i denna fraga. Utskottet av~tyrker saledes 

bifall till motionen 305. 

Underhdllshidrag till ham 111. 111. 

Enligt g~illande bestämmelser föreligger rätt till allmänt avdrag för be

lopp, som skattskyldig utgivit för underhi\.11 av icke hemmavarande barn 

under 18 år, eller. såvitt giiller underhåll på grund av dom. oavsett barnets 

ålder. Avdraget är fr. o. m. 1979 t1rs taxering maximerat till 3 000 kr. för 

varje barn. Bestämmelserna utgör ett umlantag fran regeln att avurag inte 

medges för vad som utgått till mottagarens undervisning eller uppfostran 

och skiljer sig frän vad som gäller för andra understöd i det avseenuet att 

mottagaren inte beskattas för bidraget. 

I motionen 1721 av Göthe Knutsson och Georg Danell !båda m) yrkas 

förslag om att högst;1 avdragsgilla belopp för underhållsbidrag till barn 

minst skall motsvara beloppet för det under inkomsttll"et gällande bidrags

förskottet. Motionärerna begär vidare att underhållsbidrag och bidrags

förskott till barn i fråga om förmånstagare och skatteplikt skall jfönställas 

med barnpension. Innebörden härav är att bidraget respektive förskottet 

beskattas hos barnet. 

Utskottet vill med anledning av motionen erinra om att riksdagen så sent 

som i december förra året riiknade upp avdraget för underhåll av icke 

hemmavarande barn t'rtrn 2 500 till 3 000 kr. per barn och år och att i 

samband d~irmcd också vidtogs vissa ändringar av företrädesvis teknisk 

natur, bl. a. innebärande att avdrag ävc:n medges för belopp som tillgodo

r:·iknats den underhållsskyldige på grund av att barnet vistats hos honom. 

Med hänsyn härtill och till att frågan om samhällets stöd till ensam

sttlende föräldrar f. n. är föremål för särskild utredning (S 1977: 1041 är 

utskottet inte herett biträda yrkandena i motionen I 72 I. 

I motionerna 1136 av Gösta Bohman m. Il. (m) och 2118 av Yvonne 

Hedvall och Birgitta Rydlc !båda m) begärs förslag om avdrag för styrkta 

barn till synskostnader. 

Utskottet har vid upprepade tillfällen uttalat att samhällets stöd till 

barnfamiljer i första hand bör lämnas i form av andra åtgärder än skattelätt

nader. Genom förvärvsavdraget, som kan sägas utgöra ett omkostnadsav

drag för barntillsyn, har man vid beskattningen tagit viss hiinsyn till för

viirvsarbetande föriilders särskilda omkostnader för barn. Utskottet av

styrker därför bifall till motionerna 1136 och 2118. 

Folk11c ns ioniircma.1· hesku t t ning 

Riksdagsbeslutet i höstas avseende skatten för 1979 års inkomster inne

bär för folkpensionärernas del att grund pensionen jämte en sidoinkomst på 

ca 4 900 kr. inkl. pensionstillskott går fri frf1n skatt. 
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I m-motionen 2349 hegärs utredning av frågan om en särskild skattera

batt. Motsvarande yrkande finns i m-motionen 1622. Syftet med denna är 

att folkpension och pensionstillskott för dem som erhåller endast dessa 

förmåner skall vara skattefria. I partimotionen 2435 fri'ln vpk yrkas att ett 

belopp motsvarande folkpension och pensionstillskott jämte en sidoin

komst om I 000 kr. skall vara skattefritt, medan Rolf Hagel och Alf Löven

borg (bfida apk) i motionen 400 begär ett riksdagsuttalande av innebörd att 

folkpensionen skall vara skattefri. 

Av propositionen framgår att dcpartementschefen har för avsikt att 

beg~ira regeringens bemyndigande att tillkalla en kommitte för att se över 

de problem som är förknippade med de nuvarande reglerna om folkpensio

närernas beskattning och tillämpningen därav. Vidare avser han tillsätta en 

interdepartemental arbetsgrupp för att utreda de td:.niska förutsättningar

na för en samordning av de båda systemen för bostadstillägg till folkpen

sion och statskommunalt bostadsbidrag. Den nLirrnare utformningen av 

folkpensioniirernas skattelättnader för inkomståret 1980 kommer riksda

gen att fä ta ställning till i höst. 

Vid angivna förhiillanden bör enligt utskottets mening berörda yrkanden 

i motionerna 400, 1622, :!349 och 2435 inte föranleda någon riksdagens 

fltgärd. Utskottet avstyrker följaktligen dessa yrkanden. 

Vid beräkning av extra avdrag för gift folkpensionär tas inte hänsyn till 

andra makens inkomst men väl till andra makens förmögenhet. Oet extra 

avdraget jämkas sl\ledes om värdet av makarnas sammanlagda skatteplik

tiga förmögenhet överstiger 75 000 kr. och upphör helt då den samman

lagda förmögenheten överstiger 150 000 kr. Förmögenhetsgränsen är den

samma för gifta och ogifta. 

lngegerd Troedsson m. fl. (ml framhiiller i motionen 220 att sambeskatt

ningen vid förmögenhetsprövningen innebLir att de båda makarnas extra 

avdrag trappas av mot en och samma förmögenhet och att makarnas 

formögenhetsinnehav således leder till en dubbel avtrappning. Motionlirer

na begär därför att riksdagen skall besluta att vid beräkning av extra 

avdrag vardera maken skall antas inneha hälften av den gemensamma 

förmögenheten. 

När skatteutskottet 1976 prövade ett motsvarande yrkande framhöll 

utskottet bl. a. att en regel av den innebörd motionärerna avser kunde leda 

till en avsevärt förmånligare behandling i friiga om extra avdrag inte bara i 

förhållande till gällande regler utan ock:>å jämfört med ensamstående pen

sionärer. Konsekvenserna av förmögenhetsinnehavet borde - menade 

utskottet - också bedömas med hänsyn till de viirderingsregler som tilläm

pas i sammanhanget och som innebär att bostadsfastighet i princip tas upp 

till endast [()procent av taxeringsvärdet. 

Utskottet anser sig böra vidhålla denna av riksdagen godkända stånd

punkt och vill l'l.nyo erinra om den titredning gällande folkpensionärernas 

beskattning som aviseras i propositionen. Med det anförda avstyrker ut

skottet bifall till motionen. 
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Beskattning a1· ,1'\'cnska medborgare 11to111/a11ds 

För tid under vilken fysisk person inte varit bosatt i Sverige är han enligt 

bestämmelser som antogs av riksdagen i höstas skattskyldig här för pen

sion enligt lagen om allmän försäkring (AFL) till den del heloppet över

stiger 4 500 kr. och för annan ersättning enligt nämnda lag. 

I propositionen föreslås, till följd av höjningen av det kommunala grund

avdraget, alt beloppsgriinsen för skattskyldighet här i riket för pension 

också riiknas upp till 6 000 kr. 

Motionen 2433, vari yrkas oför~indrade regler, är genom utskottets ställ

ningstagande i huvudfrttgan formellt tillgodosedd i denna del. 

Bo Lundgren m. tl. (ml yrkar i motionen 827 översyn av de bestämmelser 

som reglerar beskattningen av svenska medborgare utomlands, medan Per 

Garthon (fp) i motionen 1717 begär en allsidig översyn av utlandssvenska 

pensionärers beskattning. 

I den proposition ( 1978/79: 58) som innehöll det ovan redovisade försla

get om beskattning av pension till utlandssvensk framhöll departements

chefe11 att reglerna om skattskyldighetens omfattning i samband med ut

flyttning från Sverige självfallet måste vara så utformade att de tillgodosåg 

berättigade svenska skatteanspråk men att de rntlste ge rimliga skatteresul

tat för dem som nyttar ut från Sverige. Han sade sig vara medveten om att 

den nuvarande ordningen för beskattningen <1v folkpensionärer bosatta 

utomlands i vissa fall kunde verka hård och att dt:t därför fanns skäl för 

vissa Hittnader. Förslaget om skattefrihet här i riket för viss del av pension 

enligt AFL skulle enligt departementschefen ses som en provisorisk lös

ning som relativt snart kunde komma att få omprövas. 

Av vad utskottet tidigare anfört i fråga om folkpensionärernas beskatt

ning framgtlr att chefen för budgetdepartementet avser att tillkalla en 

utredning med uppgift att pröva frågor rörande folkpensionärernas be

skattning. Enligt utskottets mening kan det. mot bakgrund av vad departe

mentschefen anförde i höstas, förutsiittas att även den frtlga som tas upp i 

motionerna 827 och 1717 kommer att prövas av den aviserade utredningen. 

Därför anser utskottet någon riksdagens åtgärd med anledning av dessa 

motioner inte påkallad. 

Periodiskt 1111dersti.id 

Enligt gällande regler medges vid beskattningen avdrag med utgivet 

belopp förs. k. legala periodiska understöd. För andra periodiska under

stöd (s. k. frivilliga understöd) medges avdrag med högst 5 000 kr. per år 

och mottagare. 

I partimotionen ~435 från vpk uttalar motionlirerna den meningen att 

möjligheten att vid taxeringen erhålla avdrag för frivilligt utgivet periodiskt 

understöd återspeglar en föråldrad samhällssyn och att några sociala skäl 

för att bibehålla ett sådant avdrag inte föreligger. Med hänsyn härtill och 

då avdragsmöjligheterna enligt motionärernas mening numera friimst ut-
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nyttjas i syfte att umlvika progressionen vid den statliga beskattningen bör 

- menar de - rätten till avdrag för frivilligt periodiskt understöd slopas. 

De anser också att rätten till avdrag för vissa s. k. legala understöd bör ses 

över och att förutsättningarna för sädana avdrag bör begriinsas. Nils Hör

berg begiir i motionen 2366 med hiinvisning friimst till missbruksaspekten 

att förslag om slopande av riitten till avdrag för frivilliga periodiska under

stöd efter departementsutredning skall föreliiggas riksdagen. Även i parti

motionen 24.D från s iir motionärernas principiella inställning att rätten till 

avdrag för frivilliga periodiska understöd hör tas bort ur skattesystemet. 

Innan slutlig stiillning tas i frågan kan det dock - menar moiioniir.::rna ·

finnas skäl att genomföra en undersökning av arten och omfattningen av 

sådana understöd. 

1972 års skatteutrednings förslag att avskaffa rätten till avdrag för frivil

ligt periodiskt understöd fick vid remissbehandlingen ett blandat mottagan

de. Det avstyrktes av åtskilliga remissinstanscr. däribland kammarrätten i 

Stockholm och riksskatteverket. De mest påtagliga oHigenheterna av av

dragsrätten får anses ha undanröjts genom den maximering av avdraget 

som riksdagen beslutade år 1973 och som gällt fr. o. m. 1974 års taxering. 

Vad i motionerna anförts utgör enligt utskottets mening diirför inte tillräck

lig anledning att begränsa möjligheterna till avdrag för frivilliga periodiska 

understöd eller för vissa s. k. legala understöd. Utskottet avstyrker följakt

ligen bifall till alla de motions yrkanden som syftar till begränsningar av den 

nuvarande avdragsriitten. 

F11ckfi"ire11i11gsa1·g(ller 

Avgifter till föreningar och sammanslutningar räknas enligt giillande rätt 

till levnadskostnader för vilka avdrag inte medges vid taxeringen. För 

medlemsavgifter till arbetsgivarförening medges dock avdrag under fi.irut

siittning att föreningen i hiindelse av konflikt iir skyldig lämna medlem 

konfliktbidrag. Avgiften anses i detta fall likställd med premie för försäk

ring mot förlust i samband med arbetskonflikt. 

Till föreningar influtna medlemsavgifter är att hänföra till icke skatte

pliktig inkomst, och medlemmarna är inte berättigade till avdrag för avgif

terna. Arbetsgivarföreningar beskattas - trots medlems riitt till avdrag för 

avgift - inte för influtna medlemsavgifter. 

Understöd som vid konflikt utgått till i konflikten indragen arbetare frän 

organisation som han tillhör utgör icke skattepliktig intäkt. Konfliktunder

stöd som medlem i arbetsgivarförening uppbär utgör däremot skattepliktig 

intäkt i rörelse. I bada dessa fall föreligger således överensstämmelse 

mellan avdragsrätt och skatteplikt. 

1972 års skatteuiredning föreslog i sitt slutbetänkande att medlemsavgift 

till fackförening skulle vara avdragsgill. Avdraget skulle dock begränsas 

till 50 procent av den erlagda avgiften och vara maximerat till 300 kr. per 

år. Något förslag om avdragsrätt för fackföreningsavgifter har inte lagts 
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fram i propositionen. Departementschefen framhåller emellertid att den 

nuvarande skillnaden i den skattemässiga behandlingen av fackförenings

avgifter och avgifter till vissa arbetsgivarorganisationer enligt hans upr)

fattning inte är tillfredsställande och att det ligger nära till hands att 

ytterligare begränsa avdragsrätten för sistnämnda avgifter. Denna frt1ga 

måste emellertid - menar han - närmare utredas innan förslag kan före

läggas riksdagen. 

l partimotionen 2435 från vpk yrkas att riitten till avdrag för avgifter 1ill 

arbetsgivarorganisationer slopas och att de fackliga organisationernas 

v..::rksamhet stöds exempelvis genom införandet av ett direkt statligt stöd 

motsvarande värdet av en avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Nils Hiir

berg (fp) anser ~:tt man -- i konsekvens med vad som gäller i fräga om 

medle111s<1vgifter - bör överväga förbud mot avdrag för avgifter till arbets

givarorganisationer och han hcgiir i motionen 2.166 att riksdagen ger rege

ringen detta till känna. S pekar i sin partimotion 2433 ocksi\ på det orättvisa 

i att medlemmar i arbetsgivarförening i viss utstriickning kan dra av meu

lcmsavgifter som kostnad i produktionen, medan fackföreningsavgifter 

inte iir till nflgon del avdragsgilla. Motioniirerna understryker vikten av alt 

den i propositionen aviserade utredningen arbetar skyndsamt så att åtgär

der snabbt kan vidtas. 

Skatteutskottet delar departementschefens uppfattning att det f. n. inte 

föreligger tillriicklig anledning att i skattelagstiftningen införa en rätt till 

avdrag för fackföreningsavgifter. Ulskottet anser dock att det kan finnas 

anledning att göra en översyn av rätten till avdrag för avgifter till vissa 

arbetsgivarorganisationer. Genom den i propositionen aviserade utred

ningen far yrkandena i motionen 2366 och 2433 anses vara till viss del 

tillgodosedda. Någon anledning att särskilt påskynda utredningsarbetet 

eller att - i enlighet med yrkandet i motionen 2435 - begära skyndsamt 

förslag i frågan finns enligt utskottets mening inte. 

Vad särskilt angår yrkandet i motionen 2435 om ett statligt stöd till de 

fackliga organisationerna vill utskottet erinra om att arbetsmarknadsut

skottet i sitt yttrande med anledning av motionen i denna del (se bilaga 3) 

avstyrkt bifall till nämnda yrkande. Utskottet uttalar att det saknas under

lag för att ta ställning till frågan om allmänt organisationssti.id av den typ 

och storlek motionärerna tänker sig och att det ter sig naturligare att i linje 

med den nuvarande förtroendcmannalagen lflta produktionen b~ira kostna

derna för facklig verksamhet. 

Med det anförda avstyrker skatteutskottet samtliga i detta avsnitt be

handlade motionsyrkanden. 

Representation 

Vad härefter angår det i motionen 2366 av Nils Hörberg (fp) aktualisera

de förbudet mot avdrag för representationskostnader iir detta i första hand 
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en företagsbeskattningsfrl\.ga, som utskottet l\.terkommer till senare i vår 

vid behandlingen av propositionen 1978/79: 210 om ändrad företagsbe

skattning. Utskottet avstyrker därför bifall till motionen i denna del. 

Begränsning m• rii111eavdrag 111. 111. 

Nils Hörberg (fp) anser att det nuvarande riinteavdraget från inkomst 

successivt bör göras om till en skattereduktion, baserad på samma pro

centsats (exempelvis 50 procent) för alla inkomstnivfter, och framställer i 

motionen 2366 ett yrkande av den innebörden. Motionären går också in på 

reglerna om realisationsvinstbeskattning och menar att man bör begränsa 

de nuvarande möjligheterna till avdrag för bl. a. ingfmgsviirde vid beräk

ning av den skattepliktiga vinsten. 

Utskottet, som anser sig sakna anledning att i förevarande sammanhimg 

gå in på frågan om ränteavdrag och skattepliktig realisationsvinst, är inte 

berett att utan särskild utredning föreslå någon ändring av gällande be

stämmelser. Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 2366 

även i nu nämnda delar. 

Försäkrings- och sparawlragen m. m. 

Rune Rydcn m. tl. (ml yrkar i motionen 1148 en uppräkning av schablon

avdraget för försäkringar till 600 kr. för ensamstående och till 1 200 kr för 

gifta. Håkan Winberg (m) begiir i motionen 1166 en uppräkning av samma 

avdrag och av sparavdraget i inkomstslaget kapital. Yrkanden i syfte att 

stimulera enskilt sparande l\.terfinns också i partimotionerna 1613 och 2349 

från m. Enligt den förra bör fribeloppen för kapitalinkomster anpassas till 

penningvärdeutvecklingen och enligt den senare bör regeringen genom 

olika åtgärder - bl. a. genom ett särskilt sparobligationslån riktat till hus

hållen - ytterligare stimulera enskilt sparande. I motionen 1726 slutligen 

av andre vice talmannen Tage Magnusson och lngegerd Troedsson (båda 

m) yrkas införande av sparavdrag också i inkomstslagen rörelse, jordbruk 

och annan fastighet. Med anledning av dessa yrkanden vill utskottet erinra 

om att riksdagen 1978 antog en lag om skattel1ittnader för vissa sparformer 

enligt vilken skattskyldig som insätter visst belopp - liigst 75 och högst 400 

kr. i månaden - på ett siirskilt lönsparkonto i bank medges sparskattere

duktion med 20 % av del insatta beloppet. Utskottet hänvisar ocksft till att 

sparavdragel fördubblats fr. o. m. 1976 års taxering och till att vinstmöj

ligheten för lönsparandel successivt förbättrats under senare år. Vad sär

skilt angår försiikringsavdraget kan erinras om de försäkringsförmåner 

som ansHillda i allmänhet fttnjuter och om att jordbrukare och rörelseid

kare fr. o. m. taxeringsåret 1977 har riitt till avdrag i förviirvskiillan för 

premier för grupplivförsiikring, om förmånerna inte är större iin för befatt

ningshavare i statlig tjiinst. Finansutskottet har i yttrande till skalleutskot

tet över motionen 2349 i fr::'tga om ett siirskilt till hushallen riktat sparobli

gationslån med kort löptid konstaterat <!Il dessa fr;~gor fortlöpande prövas 

5 Riksdagen l<J78/79. 6 sam/. Nr 55 
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av riksgiildsfullmäktige och att någon särskild hemstiillan till vare sig 

regeringen eller riksgiildsfullmiiktige mol den bakgrunden inte torde vara 

ed'orderlig. 

Utskottet delar denna uppfattning och vill gärna instämma i finansut

skoltels uppfattning om angeHigenheten av ett ökat hushållssparande. Ut

skottet iir emellertid inte berett all nu föreslå ytterligare skattelättnader på 

sparomradet och avstyrker med det anförda bifall till samtliga i detta 

avsnitt behandlade motionsyrkanden. 

i){) /N5-proce 11lrt•geI11 

Den s. k. 80/85-procentregeln om begränsning av skatt bygger pi\ en 

jämförelse mellan ett spärrbelopp och den skattskyldiges totala inkomsl

och förmögenhetsskatt för ett visst beskattningsår. Spärrbcloppet utgör 

normalt 80 procent av den del av den skattskyldiges till statlig inkomstskatt 

beskattningsbara inkomst som uppgttr till högst 200 000 kr. och 85 ~;;; av 

överskjutande belopp. Genom riksdagsbeslut 1976 besrnmdes att den 

skattskyldiges egenavgifkr skulle rn riiknas in i det belopp som jämförs 

med spiirrbeloppel. I fråga om skattskyldig som vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt f;'ltt siirskilt investeringsavdrag eller avdrag för egenavgifter 

besHimdes vidare att spärrbeloppel skulle utgöra 80/85 prm:ent av summan 

av den beskattningsbara inkomsten och de belopp varmed sådana avdrag 

medgivits. 

Knut Wachtmeister m. tl. (ml framhåller i motionen 2434 att en skatt

skyldig som medges investeringsavdrag och som redan tillämpar 80/85-

procentregeln till följd av bestämmelsens nuvarande utformning inte kan 

tillgodogöra sig investeringsavdraget. 

Bakgrunden till 1976 års riksdagsbeslut är att en skattskyldigs beskatt

ningsbara inkomst - i det fall den skattskyldige ;'it njutit investeringsavdrag 

- ofta inte ger nt1gon dttvisande bild av dennes inkomstförhf1llanden 

under {1re1. Baseras spiirrbeloppel på den beskattningsbara inkomsten kan 

investeringsavdraget - förutom en stimulanseffekt vid inkomsttaxeringen 

- r.'1 till följd bl. a. att en eventuell förmögenhetsskatt nedsätts. Utskottet 

anser det inte motiverat att avdrag av detta slag skall påverka förmögen

hetsskatten och vidhi1ller s;'lledes uppfattningen att spHrrbeloppet bör jäm

föras med den beskattningsbara inkomsten före investeringsavdrag. Ut

skotti:t avstyrki:r därför bifall till motionen 2434. 

Ha11/.:emas 11ppg(fiss/.:y/dighet 

I partimotionen 2435 frtrn vpk yrkar motioniirerna att riksdagen hos 

regeringen skall begiira förslag om dels skyldighet för banki:r m. fl. kredi't

givare och sparinstitut att liimna kontrolluppgift till taxeringsmyndighe

terna, dels kontroll av innehav av obligationer. aktier och andra viirdepap

per. 

Departementschcfen framht1ller i propositionen att regeringen inom kort 
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i.imnar uppdra åt riksskatteverket att utreda fri\.gan om skyldighet för 

hanker m. tl. att lämna kontrolluppgift till skattemyndigheterna om ins~it

tarnas ränteinkomster och kapitalbehållning och om ökad kontroll av ohli

gationsinnehav s;1mt att redovisa resultatet av sina överväganden. Härav 

framgår att motionen i denna del redan iir tillgodosedd. Utskottet av

styrker därför bifall till motionen 2435 i denna del. 

Ö1·riga yrkanden 

I motioner som viickts dels med anledning av propositionen, dels under 

den allmänna motionstiden i år har aktualiserats långtgående reformer på 

skatteomrildet. Sålunda yrkas i motionen 822 av Holger Bergqvist och Esse 

Petersson (båda fp) utredning om en statskommunal enhetsskatt. I motio

nen 824 av Rolf Hagel och Alf Lövenhorg (bilda apk) yrkas att mervärde

skatten avskaffas. Ett yrkande om slopande av moms på mat återkommer i 

inte mindre än tre motioner (309. 3 JO och 2435) från vpk, som ocksä i två 

motioner från den allmänna motionstiden i år (310 och 337) och i sin 

partimotion 2435 med anledning av propositionen uttalar sig för en genom

gripande skattereform omfattande bl. a. övergång till produktionsbeskatt

ning. progressiv statskommunal enhetsskatt, skärpt progression, skatte

sklirpningar för kapital och kapitalvinster, genomgripande förändringar av 

avdragssystemet, skärpt bolagsskatt och en plan för skärpt lagstiftning mot 

skatteflykt och skattefusk. Finansutskottet har till skatteutskottet över

lämnat två motionsyrkanden, ett i motionen 2307 av apk avseende omlägg

ning till produktionsbeskattning och ett i motionen 2373 av vpk avseende 

övergäng till progressiv statskommunal enhetsskatt. 

Av uttalanden i propositionen framgår att departementschefen tillkallat 

eller har för avsikt att tillki1lla utredningar med uppgift att utreda frhgor om 

progressiv utgiftsskatt. hruttoskatter. underskottsavdrag samt kontroll av 

riir1teinkomster, kapitalhehållning och ohligationsinnehav m. m. Härtill 

kommer att skatteutskottet i ett nyligen avliimnat hetänkande (nr 51 ), 

förutsatt att riksdagen redan i höst föreHiggs förslag om en generalklausul 

motskattenykt. 

Av det anförda framgår att flera av de motions yrkanden som framställs i 

motionerna redan är tillgodosedda. Utskottet anser det inte motiverat att 

- innan resultatet av slutfört eller pftgäende utredningsarbete inom bety

delsefulla områden av inkomst- och företagsheskattningcn föreligger -

medverka till i motionerna avsedda iindringar i gHllande beskattningssys

tem. Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 309 och 822 

samt 310, 824, 2307. 2373 och 2435. sistnämnda fem motioner såvitt nu iir i 
fråga. 

A n/rag .fi'ir gtlmr fil. fil. 

Tanken pä att införa en riitt till avdrag vid beskattningen för gåvor till 

allmiinnyttiga iindamål har under en !äng följd av år avvisats av riksdagen. 
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Därvid har åheropats sftväl principiella och kontrolltekniska sbl som 

svfirigheter att {1stadkomma en tillfredsstiillande griinsdragning mellan or

ganisationer till vilka bidrag kan ges med avdragsriilt och övriga mottaga

re. Även om förslaget i rropositionen begriinsats till all av . .;e organisatio

ner med inriktning rt\ internationell bistflndsverksamhet kan enligt utskot

tets mening den kritik som tidigare avhållit riksdagen fr<'tn att medverka till 

en avdragsr;itt för gåvor riktas ockstt mot förslaget i rropositioncn. I likhet 

med s, c. m, vpk och apk anser utskottet diirför all förslaget i propositio

nen i denna del inte bör föranleda lagstiftning. Utskottet anser inte heller 

att riksdagen bör begiira nytt förslag om en avdragsriitt som iir iignad all 

komplicera skattelagstiftningen och dess tilliimpning. Utskottet avstyrker 

följaktligen bifall till m-motionen 2349 i denna del. Det anförda innebiir all 

utskottet inte heller kan bitriida yrkandet i motionf!n 1716 av Filip Fridolfs

son (m) om att förslag om riitt till avdrag för gävor till religiösa m.11. 

ändamfil skyndsamt skall föreliiggas riksdagen. 

I prorositionen föreslås all de fria trossamfunden. som i dag iir befriade 

från gr1voskatt - i likhet med svenska kyrkan - skall vara helt befriade 

ockst1 frftn arvsskatt. 

I vpk-motionen 2435 yrkas avslag på propositionen i denna del. 'l'rkan

det i apk-motionen 2365 innebiir som tidigare niimnts avslag pä prorositio

nen i dess helhet och säledes också pft förslaget om arvsskattebefrielse för 

trossamfunden. Syftet med s-motionen 2433 synes vara att utvidga arvs

skattehefrielsen till alla de r~ittssubjekt som i dag iir hefriade frän gåvo

skatt. 

Förslaget i propositionen bygger pä ett hetänkande tDs H 1977: 2) av 

utredningen om avdrag för gåvor vilket i regel tillstyrkts av remissinstan

serna. Även utskottet anser sig kunna hitriida förslaget. Riittviseskäl talar 

emellertid enligt utskottets mening för alt man prövar mi.~jligheterna att 

utvidga arvsskattcfriheten iiven till andra riillssubjekt iin dem som föresi<'1s 

bli hefriade i propositionen. P!i grund hiirav anser utskottet sig böra i 

nuliiget avstyrka bifall till propositionen iiven i denna del. Utskottet förut

siitter emellertid att nytt förslag i frågan föreläggs riksdagen redan i höst. 

Med det anförda avstyrker utskottet hifall till motionerna 2365 och 2435 

såvitt nu är i fråga. Motionen 2433 fär i vad den avser fr!igan om arvsskat

tefrihet anses besvarad genom vad utskottet anfört. 

Stiimpelskatt m. 111. 

I propositionen föreslås att st~irnpelskatten - med verkan fr. o. m. den I 

januari 1980 -- höjs vid förviirv av fast egendom och tomträtt för fysiska 

personer från I till 1.5 procent och fi.ir juridiska personer från 2 till 3 

procent av egendomens viirde samt vid inteckning frän 0.4 till I procent av 

det intecknade hcloppet. Förslaget beriiknas medföra en inkomstförstiirk

ning under 1980 med drygt 550 milj. kr. 



SkU 1978/79: 55 69 

Is-motionen 1730 i år har yrkats att stämpelskatten redan fr. o. m. den 1 

juli 1979 höjs med i propositionen angivna belopp, medan m i motionen 

2349 yrkar avslag på stämpelskattehöjningen. 

Som framgår av vad utskottet tidigare anfört iir utskottet av den uppfatt

ningen att beslut som minskar statsinkomsterna liksom nya åtaganden på 

utgiftssidan i nuvarande samhällsekonomiska läge bör kompenseras fullt ut 

genom motsvarande inkomstförstärkningar. Vid ett bifall till utskottets 

beslut att avstyrka förslaget till skatteomläggning i propositionen 160 kvar

stär ett finansieringsbehov om ca 1 700 milj. kr. avseende ökade kostnader 

till följd av de förslag som faggs i propositionen 95. Därför anser utskottet 

sig böra tillstyrka förslaget om stämpelskattehöjning. Höjningen bör enligt 

utskottets mening träda i kraft den I juli 1979. Utskottets beslut innebär 

bifall till s-motionen 1730 och avslag på m-motionen 2349 i denna del. 

Genom detta ställningstagande och genom att utskottet förordar att det 

förslag till skatteomläggning som skall föreläggas riksdagen i höst bör vara 

totalfinansierat anser utskottet sig ha tillgodosett det yrkande i s-motionen 

2433 som gär ut på att staten bör ges full täckning för kostnaderna för 

skatteomläggningen inklusive dem som aktualiserats i propositionen 95. 

Vad siirskilt angår den i motionen aktualiserade finansieringsmetoden bör 

erinras om att frt1gan om olika former av bruttoskatter. således ocksft 

produktionsfaktorskatt, r. n. är föremål för prövning inom en särskild 

utredning och att denna skall presentera ett material som kan vara till 

ledning for statsmakternas stiillningstagande till finansieringsfrågan i höst. 

Med det anförda avstyrker utskottet motionen 2433 i niimnda del i den män 

den inte kan anses besvarad med vad utskottet anfört. 

Av vad utskottet tidigare sagt framgår att enligt m:s uppfattning beslut i 

finansieringsfrtigan tills vidare bör anstå. I partimotionen 2349 från m 

kritiseras de i propositionen föreslagna skatte höjningarna. I stället föreslås 

i konjunkturpolitiskt syfte olika sparstimulerande tltgärder. Vidare begär 

motionärerna att riksdagen skall ge regeringen till kiinna vad i motionen 

anförts om nödviindighcten av att begriinsa den offentliga utgiftsexpan

sioncn. Yrkandet om sparstimulerande fltgiirder har utskottet tidigare be

rniitt. Vad siirskilt ang::\r den offentliga utgiflscxpansionen sliger sig finans

utskottet i ~itt yttrande över motionen i denna del ha anledning ftterkomma 

till den fr:'lgan vid sin behandling av det reviderade budgetförslaget senare i 

vår. Med hänsyn hlirtill anser skatteutskottet - i likhet med finansutskot

tet - ni\got stirskilt tillkiinnagivande inte erforderligt i nu förevarande 

sammanhang. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionen 2349 

iiven i denna del. 

Fij1:fi11111i11g.1:for.1 lagen 

Utskottets ställningstagande i huvudfrt1gan innebär i sak avslag på samt

liga författningsförslag i propositionen med undantag av det som ri.ir höjd 

stlimpelskatt. Med hänsyn dels till att finansutskottet i sitt betänkande 
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tillstyrkt bifall till förslaget i propositionen 95 om nya skatteutjämningsbi

drag till kommunerna, dels till den nya taxeringsorganisationen vid 1979 

års taxering måste redan nu ändringar vidtas i lagen (1965: 269) med sär

skilda bestämmelser om kommuns och annan kommuns utdebitering av 

skatt och i lagen (1961: 436) om församlingsstyrelse. Utskottet förordar 

således att sådan ändring sker. Vid utarbetandet av förslag till författnings

ändringar har beaktats att det kommunala skatteunderlaget vid ett bifall till 

utskottets hemställan skall vara oförändrat. 

Hemstiil/a11 

Utskottet hemställer 

1. beträffande stiimpelskatte11 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 1730 samt med 

anledning av propositionen 1978/79: 160 i denna del och med 

avslag på motionerna 1978/79: 2349 yrkandet 7 och motionen 

1978/79: 2365 i motsvarande del antar det i propositionen fram

lagda förslaget till lag om ändring i stämpelskattelagen 

( 1964: 308) med den ändringen att ikraftträdandehestämmelserna 

erhåller följande såsom utskottet.i· förslag betecknade lydelse: 

Fiireslage11 lydelse 

Denna lag träder i kraft den I ja-
1111ari 1980 

Utskottet.i· ji'irslag 

Denna lag träder i kraft den I juli 
1979; 

" beträffande skatte11 pä 1980 ärs i11komster och det komm1111ala 

skatte1111derla1<et 111. m. 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2365 i motsvaran

de del, motionen 1978/79: 2433 yrkandena 2. 4 (delvis). 5 (delvis), 

6-8. 9 (delvis). 12 och 13 och motionen 1978/79: 2435 yrkandena 
8 och 9 samt med anledning av motionen 1978/79: 2432 yrkan

det 3 avslår propositionen och motionerna 1978/79: 2432 yrkan

det 4. 1978/79: 2433 yrkandet I (delvis). 1978/79: 2435 yrkan

det 15 och 1978/79: 1622 yrkandena 2 och 3: 

3. beträffande skatteliil111C1dför l'i.1·sa gå\'Or 

alt riksdagen med bifall till motionerna 1978/79: 2365 i motsva

rande del. 1978/79: 2432 yrkandet 2 1978/79: 2433 yrkandena 3, 4 

i denna del. 5 i denna del. 9 i denna del, 10 och 14 och 1978/ 

79: 2435 yrkandet 12 samt med anledning av motionen 1978/ 

79: 2349 yrkandet 6 avslår propositionen i denna del; 

4. beträffande arl'Sskllttefrihet 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2365 i motsvaran

de del och motionen 1978/79: 2435 yrkandet 13 samt med anled

ning av motionen 1978/79: 2433 yrkandet 11 avslår propositionen 

i denna del: 

5. beträffande m•drag .fllr gill'Or till religiilsa i"i11d111nill 

att riksdagen avsH\r motionen 1978/79: 1716; 
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6. hetriiffamlefi"jrs/ag iil/ riksdagen 

att riksuagen hos regeringen hegiir all riksdagen i hiist fi.ircHiggs 

förslag till skatteombggning avseende 1980 ftrs inkomster och till 

arvsskattefrihet flir fria trossamfunu m. tl. i enlighet med vad 

utskottet anfört: 

7. beträffande i1(/la1ionsskrdde1 i skattesk11fa11 

att riksuagen avsbr 

a. motionen 1978/79: 308. 

h. motionen 1978/79: 24.B yrkandet 1 (delvis). 

c. motionen 1978/79: 2435 yrkanuet 7: 

8. hetriiffamle pla11111iis.1ig sii11k11i11g a1· 111argi1111/.1/,.a11cma 

att riksdagen avslfa 

a. motionen 1978/79: 1622 yrkandet I. 
h. motionen 1978/79: 2349 yrkandena 1 och 2: 

9. hetrriffanue 11trcd11i11g 1m1 1111irginal(f.{e/,.ta 1ill .fi'i(id ar <ll'trap

padc sociala Ji"im1å11er 111. 111. 

att riksdagen avslf1r 

a. motionen 1978/79: 1622 yrkandet 4. 

h. motionen 1978/79: 2349 yrkanuet 3, 

e. motionen 1978/79: 2432 yrkandet 1, 

u. motionen 1978/79: 2435 yrkandet 10, 

samtliga yrkanden i den mf111 de inte kan anses hesvarade med 

vau utskottet anfiirt: 

IO. betriiffande heskaltning ar cxtr11inko111s1a 

att riksdagen avsl~ir 

a. motionen 1978/79: 494, 

b. motionen 1978/79: 1144; 

11. betriiffande i11di1·id11ell he.1katt11i11g 111· makar 111. 111. 

all riksdagen avslfir 

a. motionen 1978/79: 306, 

b. motionen 1978/79;495, 

c. motionen 1978/79: 1742: 

12. betriilfande hc11111111111ukea1·drag 

all riksdagen avsli\r motionen 1978/79: 2366 i motsvaranue del; 

13. betriiffandeji·ihelop11 fi"ir B-i11ko111st 

att riksdagen avslår 

a. motionen 1978/79: 347, 

b. motionen 1978/79: 1166 i motsvarande del. 

c. motionen 1978/79: 2349 yrkandet 5: 

14. bcträffanue inkomst 111· Ji1stighet.\fi"irr11/t11i11g 111. 111. 

att riksdagen avslår 

a. motionen 1978/79: 346. 

b. motionen 1978/79: 1159; 
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15. bet riiffande 1111derlu)l/shidrng 

att riksdagen avsh'1r motionen 1978/79: IT!. J: 

16. hetriitfande ko.,·111aderji"ir harntil/s_rn 

att riksdagen avsli'ir 

a. motionen 1978/79: 1136. 

h. motionen 197'11>/79:2118: 

17. hetriiffande sa111raxeri11g a1· .fi1ste1:fi'irii/Jrar och Ji1sterharn 

all riksdagen avsh'ir motionen 1978/79: 305: 

18. beträffande ska11eraha11 j("ir.fi i/kf){'ll.l'ioniirer 111. 111. 

att riksdagen avsli1r 

a. mot ioncn 1978/79: 400. 

h. motillnen 1978/79: 1622 yrkandet 5. 

c. motionen 1978/79: 2349 yrkandet 4. 

d. mot ioncn 1978/79: 2435 yrkandet 11: 

19. hetriiffande extra a1·drag Ji"ir.fi1/kpe11sio11iirer 

att riksdagen avslf1r motionen 1978/79: 220: 

20. hetriiffande 111/a11ds.,·1·e11.1'kt1rnt1s hesk111111i11g 

att riksdagen avslftr 

a. motionen 1978/79: 827. 

h. motionen 1978/79: 1717. 

T2 

i den mi'111 motionerna inte kan anses besvarade med vad utskot

tet anfört: 

21. betriiffande rii11tea1·clrag 

att riksdagen avslftr motionen 1978/79: 2366 i motsvarande del: 

..., ..., bd riiffa nde real isat io11.1· 1·i11.,·t heska It 11i11g 

att riksdagen avslftr motionen 1978/79: 2366 i motsvarande del: 

23. het räffande llf'flriik11i11g tll '.f'rihelo1111et .fi"ir k apit ali11ko111.1ter 

att riksdagen avslftr 

a. motionen 1978/79: 1166 i motsvarande del. 

h. motionen 1978/79: 1613 yrkandet 2: 

24. betriiffande .1parill'clrag i andra i11ko111stslag ii11 kapital 

alt riksdagen avslår motionen 1978/79: 1726: 

25. belriiffande tltgiirder.fi'ir all sti11111/era enskilt .\parande 

att riksdagen avslf1r motionen 1978/79: 2349 yrkandet 8: 

26. betriiffandej("irsiikri11g.1·111·c/r11ge1 

alt riksdagen avslfir 

a. motionen 1978/79: 1158. 

b. motionen 1978/79: 1166 i motsvarande del: 

27. beträffande ill"g(/ier ti/l arhctsgil'llrorga11i.\'(/fiv11er 

att riksdagen avslfir 

a. motionen 1978/79: 2366 i motsvarande del. 

b. motionen 1978/79: 2433 yrkandet 20. 

c. motionen 1978/79: 2435 yrkandet 3: 

28. bctriiffande stiid till Ji1ckliga orga11i.wtio11er 

att riksdagen avslftr motionen 1978/79: 2435 yrkandet 4: 
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29. betriiffandejifri//iga periodiska 1111derstiid 

att riksdagen avslår 

a. motionen 1978/79: 2366 i motsvarande del, 

b. motionen 1978/79: 2433 yrkandet 21. 

c. motionen 1978/79: 2435 yrkandet 1: 

30. beträffande legala periodiska 1111der.1·1iid 

att riksdagen avslär motionen 1978/79: 2435 yrkandet 2; 

31. beträffande progressil' statsko1111111111al enhetsskatt 

att riksdagen avsH\r 

a. motionen 1978/79: 337, 

b. motionen 1978/79: 822. 

c. motionen 1978/79: 2373 yrkandet 2; 

32. beträffande prod11ktio11shc'.~ka1111ing 

att riksdagen avslår motionen 1978/79: 2307 yrkandet 5: 
33. beträffande 111en·iirdeska11e11.1· m·skq[famle 

att riksdagen avslär motionen 1978/79: 824 yrkandet 2; 

34. beträffande me1Tiirdeska11 på li1·s111edel 

att riksdagen avslfir 

a. motionen 1978/79: 309, 

b. motionen 1978/79: 2435 yrkandet 14: 

35. beträffande ri/,.tlil~iafiir e11 genomgripande skattert'.fimn 

att riksdagen avsH\r 

a. motionen 1978/79: 310 yrkandet l i motsvarande del: 

b. motionen 1978/79: 2435 yrkandena 16-24: 

36. betriiffande i111·es1ai11g.rn1·drag 

att riksdagen avslår motionen 1978/79: 2434: 

37. beträffande 11ppgijtsskyldighet 111. 111. 
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att riksdagen avslår motionen 1978/79: 2435 yrkandena 5 och 6: 

38. bcträffamlc .fina 11.1·i1·ri11g.1frtlga11 

att riksdagen avslår motionen 1978/79: 2433 yrkandet 19 i den 

män motionen i denna del inte kan anses besvarad med vad 

utskottet hemställt under 6 mom.: 

39. beträffande hegriinsning m· den oJlc'ntliga utg(fi.H'xpa11sio11e11 

att riksdagen avslt1r motionen 1978/79: 2349 yrkandet 9: 

40. beträffande.fi"irslag 11111 .fi"ire11kla1 ska11e1111dalag 

att riksdagen avslår motionen 1978/79: 2371 yrkandet 6 i den män 

motionen i denna del inte kan anses besvarad med vad utskottet 

hemställt under 6 mom.: 

41. beträffande handliiggninge11 m· 1·issa ko111111111wl.1·katllfnlgor 

att riksdagen tillstyrker propositionen i denna del: 

42. heträffandc .fi"i~fatt 11i11gsfiirslage11 

att riksdagen 

a. antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1%5: 269) med särskilda bestämmelser 
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om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt m. m. 

med de lindringar alt ingresst:n, I och 4 *~ samt ikrafttriidande

bestiimmelserna erhMler följande st1som 111skoltC't.1 .fi'ir.1/ag be

tecknade lydelse: 

Fiireslage11 lydelse 

Hiirigenom föreskrivs i fräga om 
lagen ( 1965: 2691 med särskilda he
stiimmelser om kom muns och an
nan menighets utdebitering av skatt 
m.m. 

dels att 2 * s/.:all upphiira att giil-
111. 

dels att I, 3 och 4 ** skall ha ne
dan angivna lydelse. 

Skattesatsen för kommuns och 
annan menighets uttag av skatt 
skall bestiimmas i förhlillande till 
det antal skattekronor och skat
teören, som enligt liinsstyrelsens 
beriikning kommer att pi\.föras de 
skattskyldiga vid taxeringen det M 
skattesatsen skall faststiillas. ökat 
med det antal skattekronor. som 
staten uppskattas skola tillskjuta 
enligt lagen ( 1979: OOOl om skatteut
jiimningsbidrag 

V tskottets .fi'irsl11g 

Hiirigenom fiircskrivs i fr[lga om la
gen ( 1965: 2691 med siirskilda be
sUimmdser om kommuns och an
nan menighets utdehitering av skatt 
m. m. att I och 4 ~* skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Skattesatsen för kommuns och an
nan menighets uttag av skatt skall 
bestiimmas i förhrillande till det an
tal skattekronor och skatteören, 
som enligt liinsstyrelsens ber:ikning 
kommer att pi"\fiiras de skattskyldi
ga vid taxeringen det f1r skattesat
sen skall faststiillas. j11stcr11t enligt 
2 .~ och ökat med det antal skatte
kronor. som staten uppskattas sko
la tillskjuta enligt lagen ( 1979: 000) 
om skatteutjämningshidrag och 
med hidrag.1·1111der/11g enligt he-
.1·1ii111111elsema 0111 s/.:a1tehor(fi1/lshi
dr11g. 

Om enligt - - -- - - skall foststiillas. 

Kommun är beriittigad att under 
visst f1r av staten upphära kommu
nalskatt med belopp som motsvarar 
vad som skulle utgi\. pi'\ grundval av 
antalet skattekronor och skatteören 
i kommunen vid det föreg<'lende 
tlrcls (laxeringsärel) taxering, be
räknat efter den skattesats som har 
besfamts för <'tret fi.ire taxerings-
1\rel. 

Kommun iir beriittigad att under 
visst tir av staten uppbära kommu
nalskatt med belopp som motsvarar 
vad som skulle utgf1 pt1 grundval av 
antalet skattekronor och skatteören 
i kommunen vid det föregtiende 
<'irets (laxeringsäret) taxering. be
riiknat efter den skattesah som har 
bestlimts för f1ret före taxerings
firet. \/id herii/.:11i11ge11 ar 1111111/et 
skattekronor och skatteiiren heak
tas hestii111111e/.1·enw i 2 .~. 

Har enligt------- hudgeten fastsWlldes. 
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Fiireslagen lydelse 
Kommun är berättigad att 11nder 

1·isst år av staten såsom förskott 
uppbära ett belopp som nwtsi'tirtir 

prod11kten ar den skallesats som 
har beslutats för året och det antal 
skaltekronor och skalteiiren, som 
enligt taxering.rnämnds beslut rö
rande det föregående tlrets taxe
ring till komm11na/ inkomstskall har 
påförts de skattskyldiga. Det nu 
nämnda beloppet ingår i kommu
nens fordran hos staten vid ingång
en av året näst efter det år. då be
slutet fattades. Förskottet avräknas 
mot den kommunalskatt, som kom
munen har rätt att uppbära av sta
ten på grundval av taxeringen un
der året efter det år. då förskottet 
utanordnas enligt bestämmelserna i 
femte stycket. 
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Utskollets }i"irslag 
Kommun är berättigad att av sta

ten såsom förskott uppbära det be
lopp som på grundl'al m· taxerings
nämnds beslut visst år (taxerinf?s
år) rörande taxering till kommunal 
inkomstskall har beslutats till wde
bitering för det kommande året. 
Vid beräkningen m· förskollsbelop
pet justeras antalet skattekronor 
och skatteören enligt 2 §. Vad som 
har bes/11tats till utdebitering ingår i 
kommunens fordran hos staten vid 
ingången av året näst efter det år. 
då beslutet fattades. Förskottet av
räknas mot den kommunalskatt. 
som kommunen har rätt att uppbära 
av staten på grundval av taxeringen 
under året efter det år, då förskottet 
utanordnas enligt bestämmelserna i 
femte stycket. 

Är antalet - - - - - - - av förskottet. 
Belopp. som - - - - - - - mars månad. 
Vad som - - - - - - - om församlingsstyrelse. 

Denna lag träder i kraft den I ja
n11ari !980. Äldre bestämmelser om 
bestämmande m· utdebitering samt 
fiirskottsuthetalning ar a/lmiin 
ko111m11nalskatt giiller.fortfarande i 
fråga om åren 1980 och 1981. De 
nya bestiimmelserna i 3 § och 4 § 

j}iirde stycket tillämpas från och 
med den I juli 1979 . 

Denna lag träder i kraft den I }11/i 
1979. 

., lag om ändring i lagen ( 1961: 436) om församlingsstyrelse 

med de iindringar att ingressen, 84 *och ikraftträdandebe

stämmelserna erhäller följande säsom utskottets j'iirs/ag 

hetccknade lydelse: 

Fiireslagen lydelse 

Härigenom föreskrivs att 83, 84 
och 86§§ lagen (1961:436) om för
samlingsstyrelse skall ha nedan an
givna lydelse. 

Utskottets fiirs/ag 

Härigenom föreskrivs att 84 * la
gen ( 1961: 436) om församlingssty
relse skall ha nedan angivna ly
delse. 

84 * 
Församling är berättigad att un

der visst år av staten uppbära för
samlingsskatt med belopp som 
motsvarar vad som skulle utgi\. på 
grundval av antalet skattekronor 
och skatteören i församlingen vid 
det föregående årets (taxerings
året) taxering. beräknat efter den 

Församling är berättigad att un
der visst år av staten uppbära för
samlingsskatt med belopp som 
motsvarar vad som skulle utgå på 
grundval av antalet skattekronor 
och skatteören i församlingen vid 
det föregående årets (taxerings
året) taxering. beräknat efter den 
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Fiireslagen lydelse 
skattesats som har bestämts för 
året före taxeringsåret. Har skatt
skyldig enligt lagen (1951: 691) om 
viss lindring i skattskyldigheten för 
den som inte tillhör svenska kyrkan 
åtnjutit lindring i skattskyldigheten 
till församlingen. skall belopp. som 
församlingen annars skulle ha varit 
baiittigad att uppbära av staten. 
nedsättas i motsvarande män. 

Församling iir beriittigad att 1111-
dcr 1·iss1 år av stmt'll såsom för
skott uppbära ett belopp som 11101-
sl'arar produkten 111· den skattesats 
som har heslutats .fi'ir året och det 
all/al skat!ekronor och skatleiiren, 
som enligt taxeringsniimnds beslut 
riirande det .f("iregtiende cirets taxe
ring till kommunal inkomstskatt har 
pc/.fi'irts de skattskyldiga. Det 1111 
ni'imncla helop11et ingfir i försam
lingen~ fordran hos Slaten vid in
p."111gen av aret efter det clr. då be
slutet fattades. Förskottet avriiknas 
mot d1.:n församlingsskatt, som för
samlingen har riill att uppbiira av 
staten pt1 grundval av taxeringen 
under f1ret efter det. då förskottet 
enligt bestämmelserna i niistföl
jande stycke utanonlnas. 

Belopp. som vid ingangen av ett 
11r utgör församlingens fordran hos 
.1tats:·aket enligt första och andra 
styckena. skall liinsstyrelsen under 
s~1mma i\r utanordna till kommun, i 
vilken församlingen lir befagen. 
med en sj~ittcdel cl httonde dagen i 
var och en av m;\nadcrna januari. 
mars, maj. juli, september och no
vember. Är församlingens fordran 
icke utriiknml vid utbetal
ningstillföllet i januari månad. skall 
vid detta tillfälle utbetalas samma 
belopp som utbetalades i novemher 
mf1nad 11iis(fi'iregcle11cle är; dock 111å 
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Utskollet.1· ./('irslag 
skattesats som har bestämts för 
året före taxeringsåret. Vicl beriik
ni11ge11 m· antalet skattekronor och . 
skatteiiren beaktas bestii111111elser-
11a i 2 * lagen ({965: 269) mecl sär
skilda hestii111111elser om kom1111111s 
och annan menighets utdebitering 
m· skatt. Har skattskyldig enligt la
gen ( 1951: 691) om viss lindring i 
skattskyldigheten för den som inte 
tillhör svenska kyrkan åtnjutit lind
ring i skattskyldigheten till försam
lingen. skall belopp, som försam
lingen annars skulle ha varit berät
tigad att uppbära av staten. nedsät
tas i motsvarande mån. 

Församling är berättigad att av 
staten såsom förskott uppbära det 
belopp. som på wuncfral m· taxe
ringsnämnds beslut 1·is.1·1 tlr rörande 
taxering till kommunal inkomst
skatt heslutats till utdebitering ji'ir 
11iistko111111a1ule år. Vid heriikning
en m·.fi'irskottsbeloppetjustera.1 an
talet skattekronor och skat!ec'iren 
enligt 2 * lagen mecl särskilda he
.1·1ii111111elser om kommuns och 1111-

1w11 menighet.i· 11rdehiteri11g m· 
skatt. Vad så/1111dc1 hes/11tat.1· ti/1111-
dehitering ingär i församligens ford
ran hos .1·tat.fferket vid ingången av 
året nii.\'/ efter det, dä beslutet fat
tades. Förskottet avriiknas mot den 
församlingsskatt. som församlingen 
iiger uppbära av stc1t.1·1·e1-ket på 
grundval av taxeringen under <'1ret 
efter det. då förskottet enligt be
stämmelserna i nästföljande stycke 
utanordnas. 

Belopp, som vid ingången av ett 
år utgör församlingens fordran hos 
slllten enligt första och andra styck
ena. skall länsstyrelsen under sam
ma ttr utanordna till kommun, i vil
ken församlingen är beHigen, med 
en sjättedel pc/ åttonde dagen i var 
och en av mf1nadernajanuari. mars, 
maj.juli. september och november. 
Är församlingens fordran inte 
utriiknad vid utbetalningstillfället i 
januari månad, skall vid detta till
fälle utbetalas samma belopp som 
utbetalades i novemher månad .fi'i
regåemle är. Niir särskilda skäljår-
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Fiireslagm lydelse 
lii11sstyre/.1·c11. di/ siirskilda sbl.fi'ir
a11leda Jiirtill, förordna att utbe
talning skall ske med annat belopp. 
Diirest det i januari m<'111ad 11thcta
lade heloppet icke motsvarar en 
sjättedel av församlingens fordran. 
skall hiirn1· heti11gi1d jämkning ske 
a1· det belopp, som utbetalas i mars 
månad. Kommunen skall dr1refter 
avlämna medlen till kyrkori\det. 
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Utskottets fi'irslag 
a11/cdcr det .filr lii11sstyrelse11 dock 
förordna att utbetalning skall ske 
med annat belopp. 0111 det helopp 
SOlll 11thetalade.1· i januari manad 
i11te motsvarar en sjättedel av för
samlingens fordran. skall den 
jämkning so111 ./('ira11led.1· hiira1· ske i 
.fi"i/ga 0111 det belopp, som utbetalas 
i mars mf111ad. Kommunen skall 
diirefter avlämna medlen till kyr
korf1det. 

Linsstyrelsen skall - - - utanordnad församlingsskatt. 
Nlirmare föreskrifter - - - regeringen förordnar. 

Denna lag triider i kraft den I ja-
1111ari 1980. Äldre hes1ii111111c/.1·a 0111 

heriik11i11g m· skt111t'1111derlllg giilla 
.fi1r(/ill"t111lie i .fi"1/gc1 0111 1/re11 1980 
och/981. 

Denna lag triider i kraft den I juli 
/9N 

b. avslår de i propositionen framlagda förslagen till 

I. lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. 

.., lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370), 

3. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623), 

4. lag om iindring i upphiirdslagen ( 1953: 272). 

5. lag om iindring i lagen ( 1958: 295J om sjömansskatt. 

6. lag om upphävande av förordningen ( 1972: 140) om skat

tehortfallsbidrag. 

7. lag om iindring i lagen ( 1970: 172 J om hegriinsning av skatt 

i vissa fall. 

8. lag om skatteliittnad för vissa gt1vor. 

9. lag om ändring i lagen ( 1941: 416) om arvsskall och gtivo

skatt, 

10. lag om iindring i lagen ( 1962: 381) om allmiin försiikring. 

11. lag om iindring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsiik

ring, 

12. lag om iindring i lagen ( 1978: 423) om skattelättnader för 

vissa sparformer. 

Stockholm den 8 maj 1979 

Ph skatteutskottets viignar 

ERIK WÄRN13ERG 

Niin'lll"llllde: Erik Wiirnberg (s). Alvar Andersson (c), Valter Kristenson 
(s). Stig Josefson (cl. Tage Johansson (s). Nils Hiirherg* (fp), Rune Carl
stein* (s). Tage Sundkvist (c). Olle Westberg i Hofors (s). Hagar Normark 
(s). Curt Boström (sl. Margit Odelsparr* (c). 130 Lundgren (ml. Wilhclm 
Gustafsson lfp) och lngegerd Troedsson (m). 

* Ej nlirvarande vid hetiinkandets justering. 
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Resen'ationcr 

I. av Bo Lundgren (m) och lngegerd Troedsson (m) som 

dels anför följande: 

Skattepolitiken och hudgetunderskottet 

78 

De i propositionen föreslagna justeringarna av marginalskatterna, lik

som förslaget om ett marginalskattetak betraktar vi som riktiga och nöd

vändiga åtgärder i en politik som syftar till att skapa cll skallesystem som 

stimulerar till arbete. initiativ och företagande. 

Vi delar däremot inte uppfattningen att i nuvarande samhällsekonomiska 

och statslinansiella Hige dessa reformer i allt väsentligt måste finansieras 

genom skattehiijningar pii andra områden. Säsom framhölls i elen särskilda 

näringspolitiska delegationens betänkande "Vägar till ökad välfärd" (Ds 

Ju 1979: I) kan man pä goda grunder anta att den samlade nationalin

komsten p<'1verkas positivt av biittre anpassade ekonomiska incitament. "I 

vissa situationer kan man ockst1 tänka sig att de positiva effekterna pä 

nationalinkomsten blir så starka, all skattesiinkningcn blir helt sjiilvfinan

sierandc." 

Givetvis kan m:ksä motsatsen giilla - att de negativa effekterna på 

nationalinkomsten av skattehöjningar kan bli si\ starka att den avsedda 

finansieringseffcktcn uteblir. Del lir inte minst erfarenheten av ut veckling

en 19Tl-1976. Under dessa i\r höjdes de lagstaugade arbetsgivaravgifterna 

frän 15,6 till 28,3 procent. De s. k. inkomstförsliirkningarna dessa år kom 

att verksamt bidra till den ekonomiska kris för det svenska folkhushållet, 

som vi genomlidit under de senaste åren och som bl. a. lett till de stora 

underskotten i statsbudgeten. 

Huruvida del kommer all föreligga hehov av skattehiijningar under 1980 

iir helt avhiingigt av konjunkturerna och den ekonomiska utvecklingen i 

stort. Dlirom gt1r det inte att göra några bestämda uttalanden i dag. 

En avgörande faktor blir löneutvecklingen under niista år. Om löneök

ningarna skulle bli st1 stora att ramarna för privat konsumtionsutrymme 

hotar att spriingas, kan det givetvis bli nödv~indigt att dra in köpkraft. 

Enligt vår uppfattning 1ir det emellertid statsmakternas uppgift att si1 klart 

ange delta utrymme, all ntigra kiipkraftsindragande skattehöjningar inte 

hlir nödviindiga. Vi anser alltsi\, att skatteomläggningen för 1980 på samma 

siitt som för avtalsperioden 1978-1979 biir anviindas till att begränsa 

behovet av nominella löneökningar. Diirigenom kan arbetskraftskostnads

ökningen hållas tillbaka. en fortsatt förhättring av Sveriges relativa kost

naclsHigc ske. den svenska exportindustrins och den importkonkurrerande 

industrins internationella konkurrensförmäga ytterligare förstärkas och 

förbiittringen av handelsbalansen och bytesbalansen fortsätta. Skattehöj

ningar som ökar kostnadsbelastningen pt1 näringslivet motverkar en sädan 

utveckling. I ju högre grad vi kan begränsa den inhemska kostnadsutveck-
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!ingen i förhållande till omvärlden, desto mer kan vi i sjiilva verket tillftta 

den privata konsumtionen att öka utan att behöva ge avkall pft centrala 

balansmål. 

Det går inte att i dag utlova, att några skattehöjningar inte skall behöva 

ske 1980. Detta bör emellertid vara målet. Det vore fel att nu himla sig för 

skatteskärpningar. 

Men om man inte höjer några skatter. leder detta inte till att budgetun

derskottet ökar ytterligare'! 

Balans i statsbudgeten är inte och hör inte vara något mål för den 

ekonomiska politiken eller skattepolitiken. Diiremot hör samhällsekono

misk balans och jämvikt i bytesbalansen till de ekonomisk-politiska mälen. 

Statsbudgetens saldo är en dfdig mätare av den samhällsekonomiska balan

sen. 

Definitionsmässigt är bytesbalansen lika med det totala finansiella spa

randet i samhällsekonomin, dvs. de totala inkomsterna minus de totala 

utgifterna. Ett underskott i bytesbalansen kan sftlunda beskrivas som ett 

sparandeunderskott i ekonomin. Det skapar ett motsvarande behov av 

utländsk upplåning. 

Bytesbalansunderskottet eller underskottet i samhällets totala finansiella 

sparande lir lika med summan av det finansiella sparandet inom de olika 

sektorerna inom samhällsekonomin. dvs. hushällssektorn. hostadssek

torn. näringslivet och den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn kan i 

sin tur delas upp på stat. kommuner och socialförsäkringssektor. 

Ett ökat underskott inom en sektor av ekonomin leder inte automatiskt 

till en försiimrad samhiillsekonomisk balans, dvs. till ett ökat bytesbalans

underskott. 1977 uppgick underskottet i statsbudgeten till 17 ,8 miljarder 

kronor. 1978 hade det ökat till 33,6 miljarder kronor. Samtidigt som stats

budgetens underskott ökade kraftigt minskade emellertid underskottet i 

bytesbalansen dramatiskt från 12,5 miljarder kronor till knappa 4 miljarder 

kronor. Ett ökat budgetunderskott kan alltså mycket viil vara förenat med 

en p;)tagligt förfoittrad balans för ekonomin i dess helhet. Motsatsen kan 

rn.:ksf1 inträffa. Mellan 1974 och 1976 minskade det statliga budgetunder

~kottet frf1n 10.3 till 6,2 miljarder kronor. Samtidigt ökade emellertid 

bytesbalansens underskott med ca 7 miljarder kronor. dvs. den ekonomis

ka obalansen förvärrades. 

/\ vgörande för den ekonomiska politiken bör alltsft inte i första hand 

vara huruvida en viss skattepolitisk t1tgärd kan tiinkas öka eller minska 

budgetunderskottet utan hur den påverkar den totala ekonomiska balan

sen. Enligt vf1r uppfattning skulle arbetsgivaravgiftshi~jningar eller andra 

fttgiirder som driver pa kostnadsutvecklingen i samhiillet vara ägnade att 

frirsiimra den totala ekonomiska balansen och att öka underskottet i bytes

balansen i förh~)llande till vad som annars vore möjligt. 

Det bör i detta sammanhang ocksi't påpekas. att det statliga budgetun

derskottet grovt överdriver den offentliga sektorns samlade upplåningshe-
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hov. Det beror pä det sparande som samtidigt äger rum inom socialförsäk

ringsscktorn. För 1979 uppskattas det statliga budgetunderskottet till 44,3 

miljarder kronor. Som framgår av tabellen nedan stannar underskottet i 

den totala offentliga sektorn vid 18, I miljarder kronor. Det är mindre än de 

offentliga investeringarna. I själva verket har alltså den offentliga sektorn 

ett positivt realt sparande. Det reala sparandet är nämligen det finansiella 

sparandet plus investeringar. Det ger ett något annat perspektiv på talet 

om de jättelika budgetunderskotten. 

fohell I: Offentliga sektorns utgifter och inkomster. Löpande priser 

Milj. kr. Förändring,% 

1977 1978 1979 1977- 1978-
1978 1979 

I Inkomster 217647 244 531 264560 12,5 8,0 
I. I Skatter 137 691 151012 162670 9,5 7,5 
1.2 Socialförsäkrings-

avgifter 47656 56570 61230 18,5 8,0 
1.3 Övriga inkomster 32 300 36949 40660 14,5 10,0 
2 Utgifter 217 331 250845 282640 15,5 12,5 
2.1 Transfereringar 99082 116221 134 130 17,5 15,5 
2.1.1 Till hushåll 69794 82 328 92060 18,0 12,0 
2. 1.2 Till företag inkl. 

livsmedels- och 
bostadssubventioner 15994 18394 22680 15.0 23,5 

2.1.3 Till internationell 
verksamhet 3 010 3 315 3 750 10,0 13,0 

2 .1.4 Övriga trans-
fereringar 10284 12184 15640 18,5 28,5 , , Konsumtion 100819 114669 127 320 13,5 11,0 

2.3 Realinvestering 16077 18367 20090 14,0 9,5 
2.4 Korrigeringspost' 1353 1588 I IOO 
3 F,inansiellt sparande 316 -6314 -18080 
4 Over statsbudgeten 

finansierad utlåning 5619 9206 9950 

1 Inkl. netto av kommunala mark- och fastighetsköp. 
Källa: Ekonomidepartementet. 

Höjer man t. ex. folkpensionsavgiften leder detta till ett ökat finansiellt 

sparande i den statliga budgeten. Det ger emellertid inte den inkomstök

ning/ökning av det finansiella sparandet av storleksordningen 2,3 miljarder 

kronor per procentenhets höjning som understundom anges. Statens egna 

arbetsgivaravgiftskostnader ökar med ca 0,3 miljarder kronor. Staten mås

te vidare öka sina bidrag till kommunerna för att kompensera dessa för 

ökade arbetskraftskostnader på drygt 0,5 miljarder kronor. Eventuellt kan 

man hokföra en ökning av statens finansiella sparande av storleksordning

en 1.5 miljarder kronor. 

Samtidigt minskar det finansiella sparandet inom ekonomin i övrigt i 

motsvarande mfin: inom niiringslivet. vars kostnadsbelastning iikar, och 

inom hushållssektorn som sannolikt fär vidkännas prishöjningar till följd 

av avgiftshöjningen. En avgiftshöjning kan myl:ket väl leda till en minsk-
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ning av det tolala finansiella sparande! i samhället. dvs. till en ökning av 

bytesbalansens underskotl. genom att exportföretagen tvingas höja sina 

priser pä utlandsmarknaderna och diirigenom för siilja mindre. Det lir just 

härigenom som ett minskat statligt budgetunderskott kan leda till iikad 

1)balans för ekonomin i dess helhet. Det är av detta skäl -- av omtanke om 

den samhällsekonomiska balansen i stort och nödvtindighetcn av att he

griinsa den relativa kostnadsutvecklingen i Sverige - som vi kommer all 

motsiitta oss aviserade arhetsgivaravgiftshiijningar. 

Det är möjligt att en skalleomHiggning för 1980 som inte förenas med 

skattchöjningar pä andra områden p<\ kort sikt kan leda till en smiirre 

ökning av budgetunderskollet i förhtlllande till vaJ della annars skulle ha 

blivit. l ett nägot längre perspektiv tror vi emellertid all resultatet blir det 

direkt motsatta. Det finns f1terigen anledning att framhålla vad den siirskil

da n11ringspolitiska delegationen i sitt betänkande anfört i detta hiinseende: 

Delegationen har kommit till den bestämda uppfattningen. att en djupgtl
ende översyn och revidering av skattesystemet iir oundgängligen nödvän
dig. Det finns en överhiingande risk för att det rnangåriga arbetet för ett 
ut vecklat välfärdssamhillle går till spillo genom att viilfärdssystemets fi
nansiering fräter ner incitamenten till arbete, kapitalbildning och risk
tagande. 

Det ovan anförda inncbiir inte, att det stora budgetunderskottet enligt 

vår uppfattning inte skulle vara nägot problem. Vi anser det emellertid 

vara ett problem som man inte kan komma till rätta med genom skattehöj

ningar och en ytterligare sktirpning av skattetrycket utan genom utomor

dentlig t1terhällsamhct med nya utgiftsätaganden. En fortlöpande ompröv

ning av pägäende verksamheter inom den offentliga sektorn bör komma till 

ständ. Möjligheten all avgiftshcliigga offentliga tjiinstcr bör i ökad ut

striickning anviindas. 

Vi vill ocksi\ - liksom 1978 flrs längtidsutredning ····framhålla att sparan

det inom den offentliga resp. den privata sektorn är kommunicerande kärl. 

Ju stiirre det finansiella sparandet inom den privata sektorn är, desto 

mindre blir behovet av ett offentligt sparande. Vi ser det långtifrån som 

nägot mål alt ha ett stort offentligt sparande på hushällsseklorns bekost

nad. Vi anser det tvärtom vara att föredra, att sparandet i första hand sker 

hos de enskilda medborgarna. Atgärder för att stimulera hushållssparandet 

är ett alternativ till skattehöjningar. 

Skallen P<l 1980 tlrs i11ko111ster 111. 111. 

Förslaget i propositionen 160 till reformerad skatteskata innehåller flera 

delar. Grundavdragct pä 4 500 kr. vid den statliga beskattningen föresläs 

slopat. Samtidigt höjs grundavdraget vid den kommunala hcskattningen till 

6 000 kr. Det motiv hiirför som nämns i propositionen iir all det kommunala 

skatteunderlaget fiireslf1s breddat genom att däri skall ingi\ de skatteplik-

1> Riksdagen J<J78i7'1. f1 sam/. Nr 55 
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tiga förmiincr. hl. a. sjukpenning, som för niirvarandc inte hcskattas kom

munalt. Genom hi~jningen av grundavdraget halanseras ökningen av det 

kommunala skatteunderlaget. 

Sf1vitt vi kan förslit borde det rimligtvis ha varit möjligt att i\stadkomma 

motsvarande halansering av ell vidgat kommunalt skatteunderlag inom 

ramen för de iindrade regler för den kommunala skatteutjämningen, som 

föreslf1s i propositionen 1978/79: 95. Alternativt kan man säga, att om en 

vidgning av det kommunala skatteunderlaget till att omfatta ifri\gavarande 

skattepliktiga förmf111cr förutsiitter en motsvarande krympning av skat

teunderlaget genom ett höjt kommunalt grundavdrag, sfi framstår omlägg

ningen i delta hiinseende knappast som meningsfull. Principiellt sett är 

enligt vt'tr uppfattning ett enhetligt grundavdrag att föredra framför den i 

propositionen föreslagna ordningen, som snarast är ägnad att öka skatte

systemets karaktär av lapptäcke. 

Sedda isolerade innehär justeringarna av grundavdraget en skärpning av 

den statliga inkomstskatten med mellan 90 och 2 610 kr. och vid 29 kronors 

kommunalskatt en siinkning av den kommunala inkomstskatten med 435 

kr. Del enda motiv vi k::in se för att acceptera en åtgärd av detta slag är att 

den ökar utrymmet fiir marginalskattejusteringar i mellaninkomstlägena, 

utan all detta iir förenat med stora nominella skattesänkningar i de högre 

inkomstskikten. Med hiinsyn härtill är vi, trots principiella betänkligheter. 

heredda att tillstyrka den föreslagna tekniska anpassningen av skatteska

lan. 

Förslaget till marginalskattelällnader för 1980 innehiir, jiimfört med den 

nuvarande skalan i tekniskt justerat tillstånd. icke ohctydliga marginalskat

tesUnkningar. Vid en kommunal utdebitering pft 29 kr. utgi\r marginal

skatter överstigande 50 procent först pa inkomster överstigande 62 700 kr. 

Mellan 57 000 och 74 000 kronors inkomst siinks marginalskatten med hela 

5 procentenheter. Marginalskattenedjusteringar vidtas upp till en inkomst 

pi\ 114000 kr. Vi tillstyrker förslaget i propositionen 1978/79: 160 till skat

teskala för 1980. 

I propositionen 160 föreslfis införandet av ell marginalskattetak. Försla

get har givits en utformning som anknyter till nu gällande 80/85-procents

regcl avseende Jet totala skalleullaget. Förslaget innebär alt den samman

lagda statliga och kommunala marginalskatten i inkomstskikt upp till 10 

hasenhctcr ··· 171 000 kr. i\r 1980 - inte skall överstiga 80 procent och för 

inkomstdelar d:iröver ej överstiga 85 procent. 

Vi v~ilkomnar propositionens förslag i delta hiinseenue, som direkt an

knyter till vad vi frf1n moderat håll sedan J{rng tid förordat. 

Marginah:ffektcr p1/ lii11gre sikt 

Propositionens förslag till skatteskala för 1980 innebär.jämfört med 1972 

års skatteutrednings fiirslag till marginalskattesänkningar i tre steg att man 

iinnu 1980 inte klarat av mer iin steg I och ungefär halva steg 2. Det 
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framgår av tabell 2 nedan. där regeringens förslag jämförs med skatteutred

ningens efter en ungefärlig teknisk anpassning. 

Taht>ll :!: famförelse mellan nu gällande och för 1980 föreslagen skatteskala med steg 
2 och 3 enligt 1972 ars skatteutrednings förslag. 

Skatteutredning 
Basenheter Nu gällande Förslag 

skatteskala för 1980 Steg 2 Steg 3 

7- 8 14 12 9 8 
8- 9 lfi 15 14 13 
9-IO 21 19 lfi 13 

to-11 2fi 21 18 13 
11-12 30 25 23 18 
12-13 34 29 :!Il 23 
13-14 31) 33 30 28 
14-15 41 38 3h 33 
16-17 4h 45 43 43 

Det iir enligt vår uppfattning utomordentligt angeläget att arbetet med att 

reformera skatteskalan i syfte att bringa nt:r marginalskatterna fortsätter. 

Ytterligare marginalskattesiinkningar. minst av den storleksordning som 

föreslagits av 1972 f\rs skatteutredning. måste komma till stt'lnd under 1981 

och 1982. Målet mäste vara att marginalskatterna i vanliga inkomstlägen 

inte överstiger 50 procent. Motsvarande ne1justering av marginalskatter

na. som detta förutslitter i normala inkomstlägen, måste också komma till 

st~\nd i de högre inkomstskikten för att en markant skärpning av progressi

viteten i skattesystemet skall kunna undvikas. De skattesänkningar som 

härigenom åstadkoms hör beaktas vid kommande avtalsuppgiirelse om 

lönerna. 

I ett längre perspektiv iir det emellertid enligt vår uppfattning nödvändigt 

att successivt justera ned marginalskattetaket. En riktpunkt bör enligt vfir 

mening vara att marginalskatten i intet inkomstskikt skall överstiga 70 

procent. 

I motionen 1978/79: 1108 understryks nödviindigheten av ätgärdcr som 

leder till en samordning mellan skattesystem och hidragssystem i syfte att 

fä ner de orimligt hiiga marginaleffekter som uppkommer pf1 grund av 

skattesystemet och giillande regler för bostadshidrag och existensmini

mum i samverkan. Marginaleffekter på över 100 procent kan förekomma i 

vanliga inkomstlägen. 

De orimligheter som hostadsbidragssystemet ger upphov till har också 

uppmärksammats av riksrevisionsverket i dess rapport om bostadsbidra

gen. Även i propositionen 160 medges, att dessa effekter är etl problem. I 

själva verket har regeringen genom sina förslag till höjda bostadsbidrag 

medverkat till att ytterligare skärpa dessa marginaleffekter. 1-'rän moderat 

häll har påvisats att marginaleffekterna till följd härav kan komma att 

uppgfl till hela 106 procent. Det är ett oefterrättligt krav, att sfldana effekter 

elimineras. 
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Möjligheten att inom ramen för skatte- och bidragssystemen minska 

rundgången genom en bättre anpassning av beskattningen till familjernas 

fäktiska försörjningsbörda bör samtidigt utredas. De av regeringen tillsalta 

utredningarna om barnfamiljernas situation och om en översyn av admini

strationen m. m. av bostadsbidragen uppfyller inte detta krav. Den utred

ning som begärts i motionen 1108 bör därför snarast komma till stånd. 

Jndividuell heskattning m· makars inkomst och ji"ir111iige11het m. 111. 

Genom 1970 års skattereform infördes i princip särbeskattning av ma

kars förvärvsinkomster. På förmögenhetsbeskattningens område består 

emellertid alltjämt en sambeskattning som till sin utformning är ännu mer 

orättvis än den som gällde inkomstbeskattningen. Det är d~irför högst 

angeläget att regeringen får i uppdrag att snarast låta utreda möjligheterna 

att åstadkomma en individuell beskattning av makars och jämställdas 

förmögenhet och - i avvaktan på detta - lägga fram förslag till en rättvi

sare beskattning av dessa förmögenheter. 

1 propositionen 160 framhåller departementschefen att man enligt hans 

mening niirmare bör undersöka möjligheterna att ge de civilrättsliga regler

na en sådan form att en övergång till helt individuell beskattning underliit

tas. Detta uttalande är inte till fyllest när det gäller att snabbt skapa en 

rättvisare förmögenhetsbeskattning. I motionen 306 anges olika sätt att 

åstadkomma en sådan utan administrativt merarbete eller risker för förmö

genhetsöverföring i skattenedsättande syfte. 

I propositionen 160 uppmärksammas de problem som uppkommer till 

följd av gällande bestämmelser om sambeskattning av B-inkomster. Dessa 

problem sammanhänger med att B-inkomsterna vid beräkningen av den 

statliga inkomstskatten läggs på toppen hos den make, som har den högsta 

A-inkomsten. I många fall leder detta till orimliga skattekonsekvenser. 

Föredraganden uttalar i propositionen att principiella skäl talar för en 

avveckling av denna sambeskattning. Gällande civilrättsliga regler sägs 

dock lägga hinder i vägen för en övergång. En utredning om möjligheterna 

att ge de civilrättsliga reglerna en si\dan form att en övergång till helt 

individuell beskattning underlättas aviseras. 

1 avvaktan därpå bör emellertid redan nu steg tas mot ökad individuali

sering av beskattningen. Detta bör ske i enlighet med det förslag, som de 

moderata ledamöterna av 1972 års skatteutredning reservationsvis utveck

lat. Den nuvarande frigränsen på 2 000 kr. bör höjas till 5 000 kr. och 

ersättas med ett fribelopp sa.dant att för maken med den lägre inkomsten B

inkomst till den del den understiger 5 000 kr. undantas från sambeskatt

ning. Detta innebär alltså att B-inkomst under 5 000 kr. beskattas hos den 

som har inkomsten. 
Nettointäkt av annan fastighet behandlas alltid som B-inkomst, även i de 

fall dä iigaren och/eller dennes make helt eller delvis har sin dagliga gärning 

förlagd till arbete i och i samband med fastigheten. Detta får för de enskilda 
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i många avseenden allvarliga konsekvenser. Dels sambeskattas intäkten 

genom att skatteberäkningen sker ovanpå högsta makeinkomsten, dels har 

iigaren (och i förekommande fall dennes make) inte möjlighet till ATP eller 

sjukpenning för den del av intäkten som härrör sig från arbetet med 

fastigheten. Avdragsrätten för premie för frivillig pensionsförsäkring är 

vidare fr. o. m. 1976 begränsad till A-inkomster. 

Detta innebär att en ägare av annan fastighet som dessutom ägnar sitt 

arbete åt skötseln av denna ställs utan sådan möjlighet att trygga sin 

ålderdom som för övriga grupper yrkesverksamma anses rimlig. 

Enligt vår uppfattning bör man därför överväga att vidga A-inkomstbe

greppet till att också omfatta inkomst av annan fastighet till den del den 

härrör från eget arbete. I avvaktan på en sädan lösning bör riksskattever

ket fä medge dispens för rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremie pi\. 

den del av inkomsten av annan fastighet som kan hänföras till arbetsin

komst. 

Fosterbarn och Ji>sterfiiriildrar 

Fr. o. m. 1972 1\.rs taxering jämställs fosterbarn med egna barn, adoptiv

barn och styvbarn i inkomst- och förmögenhetshänseende. 

Även om det torde vara relativt ovanligt att barn som placeras i foster

hem har egna tillgångar av nämnvärd storlek förekommer det dock. 

Det är inte ovanligt att fosterhem ofta finns på landsbygden med foster

föräldrar som är lantbrukare. I dessa fall, liksom i andra, taxerar fosterför

iildrar ofta för en förmögenhet som närmar sig eller ligger över den griins 

vid vilken förmögenhetsskatt utgår. 

Enligt vår mening är en samtaxering vid förmögenhetsbeskattningen av 

fosterföräldrar och fosterbarn helt orimlig. Vi vill i detta sammanhang 

citera ett uttalande av skatteutskottet 1975: 

Utskottet är liksom tidigare medvetet om att en sambeskattning med 
fosterbarn endast i sällsynta fall kan anses motiverad. Motionären har 
emellertid enligt utskottets uppfattning inte påvisat att sambeskattningen 
när den blir aktuell i dessa fall medfört sådana olägenheter att omedelbar 
lagstiftning bör tillgripas på denna punkt. 

Detta uttalande upprepades sedan i skatteutskottets betänkande våren 

1976 då frågan pi\ nytt aktualiserades. Vid båda tillfällena anfördes att 1972 

års skatteutrednings pågående arbete ej borde föregripas. Skatteutredning

en, som i december 1977 slutförde sitt arbete. har emellertid inte alls 

behandlat frågan om sambeskattning fosterföräldrar-fosterbarn. Det är 

enligt vår mening klart påvisat att en sambeskattning i dessa fall kan 

medföra sådana olägenheter att det är angeläget med en omedelbar lagstift

mng. 
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Underlu//lsbiilrag fiir ham 111. 111. 

Det förviirvsavdrag som medges vid inkomstbeskattningen är formellt 

ett allmänt avdrag men kan sägas utgöra ett omkostnadsavdrag för barntill

syn. Det avdragsbelopp som för närvarande medges, 2 000 kr., är emeller

tid i många fall helt otillräckligt för att vara ett reellt instrument för att 

skapa rättvisa mellan olika barntillsynsformer och mellan inkomsttagare 

med respektive utan barntillsynskostnader. 

Enligt vår mening bör därför förviirvsavdraget omvandlas till ett avdrag 

för styrkta och nödviindiga barntillsynskostnader och det maximala av

dragsbeloppet samtidigt höjas. Sådana barntillsynskostnader som har ett 

direkt samband med föräldrarnas förvärvsarhete och är en oundgiinglig 

förutsiittning för detta bör sflledes betraktas som en avdragsgill utgift för 

inkomstens förvärvande. 

En sådan avdragsrätt medverkar till att utjämna de reella kostnadsskill

naderna mellan den starkt subventionerade offentliga barntillsynen och 

tillsyn i andra former. Därmed främjas valfriheten inom familjepolitiken. 

En viilkommen bieffekt blir dessutom en h~ittre skattekontroll avseende 

utbetald ersättning för privat barntillsyn. 

Folkpt'nsionii rem as heskat 111i11g 

I propositionen 160 föreslås fortsatta skattelättnader för folkpensionärer 

efter samma mönster som för 1979. Vi tillstyrker detta. 

Ett flertal problem i fråga om pensionärernas beskattning kvarstår emel

lertid. Vi har tidigare tagit upp dessa frflgor i motionen 1108. Vi har bl. a. 

begärt att ett system med skatterabatt för folkpensionlirer skall utredas. 

Det bör uppdragas åt den i propositionen aviserade kommitten att genom

föra detta utredningsarbete. 

Folkpensionärer beskattas fr. o. m. 1976 individuellt, så till vida att man 

vid heriikning av det extra avdraget för gift folkpensionär inte längre tar 

hänsyn till den andre makens inkomst. Den sambeskattning som var in

byggd i tidigare gällande bestämmelser om förmögenhetsprövning av det 

extra avdraget kvarstår emellertid. Det extra avdraget jämkas således om 

värdet av makarnas sammanlagda skattepliktiga förmögenhet överstiger 

75000 kr. Om den sammanlagda förmögenheten överstiger 150000 kr. 

utgår inga extra skattelättnader. Samma förmögenhetsgränser gäller för 

ensamstf1endc pensionär vid beräkning av det extra avdraget. 

Sambeskattningen vid förmögenhetsprövningen innebär säledes att ma

kars extra avdrag trappas av mot en och samma förmögenhet. Makarnas 

förmögenhetsinnehav leder med andra ord till en dubbel avtrappning av 

avdragen. Det kan i vissa fall innehära att makarna går miste om extra 

avdrag på upp till 17 000 kr. under ar 1979. 

Denna situation är enligt vflr uppfattning orimlig, i synnerhet som ma

karna dessutom erhåller lägre folkpension än om de varit ensamstående. 

För att undvika eventuella förmögenhetsöverföringar mellan pensionerade 
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makar och skapa största möjliga riittvisa i förhtlllanJe till ensamst{1emk 

pensionärer kan man viJ beräkningen av det extra avdraget utgil ifr:h1 alt 

vardera maken innehar h1ilften av den gemensamma förmögenheten. Den 

dubbla avtrappning av de extra avdragen som nuvarande regler leder till 

skulle Järigenom elimineras. 

/Jeska1111i11g a1· .1·1·c11ska 111edhorgare 11111111/ands 

Svenska medborgare. som 1ir bosatta utomlands, 1ir skattskyldiga fl.ir 

bl. a. pensionsförmflner som utgftr pf1 grund av tidigare anst1ill11ing hos 

svenska staten eller svensk kommun eller enligt pensionsförsiikring som 

tagits i Sverige. Vidare har den som 1ir bosatt utomlands inte r1itt till 

allmtinna avdrag enligt 46 ~ 2 och ~ mom. KL. grundavdrag och sii kallat 

extra avdrag för nedsatt skattefiirm~iga. 

Dessa regler kan för mf111ga svenskar. som 1ir fr1imst pension1irer bosatta 

utomlands, ge stötande resultat. Exempelvis medges inte e11 svensk med

borgare som ~ir bosatt utomlands och betalar underhtill till mottagare som 

1ir bosatt i Sverige, avdragsriitt för detta belopp. UnJerhällsbeloppet be

skattas i stiillet tvf1 gi'tngcr. dels hos utbetalaren och dels hos mottagaren. 

1 propositionen 1978/79: 58 anförde departementschefen: 

Jag 1ir emellertid meJveten om att den nuvarande ordningen fiir beskatt
ningen av folkpcnsion1irer, som 1ir bosatta utomlands, i vissa föll kan verka 
hård. Jag anser därför att det kan finnas skiil för vissa lättnaJer. Ytterligare 
överväganden lir emellertid nödviindiga innan nt1gra mer genomgripande 
för1indringar kan aktualiseras. 

Skatteutskottet anförde i sitt betiinkanJe 1978/79: 15: 

Utskottet vill inte hestrida att beskattningen av den som 1ir hosatt 
utomlands i vissa fall kan verka ht1rd och att det kan finnas sk1il att 
genomföra vissa Hittnader. 

Enligt vår mening är det nödv1indigt att en översyn av de regler som 

g1iller beskattning av svenska medborgare bosatta utomlands snarast kom

mer till str1nd. 

A rdrag Ji"ir gä ror 111. 111. 

I propositionen 160 föreslt1s vidare att en begriinsad avdragsr1itt införs 

vid inkomstbeskattningen för gi'tvor till bl. a. internationell bi stånds verk

samhet. Förslaget saknar i allt väsentligt anknytning till det system för 

avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer som tidigare har begärts. 

Enligt vår uppfattning hör propositionen avslt1s i ifrågavarande hiinseende. 

Det bör emellertid uppdras ät regeringen att utarheta ett nytt förslag om 

avdragsriitt för gftvor till ideella organisationer. 
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Stii111pelska11 111. 111. 

Vi har i avsnittet om skattepolitiken och hudgetunderskottet ovan re

dovisat vär principiella syn pt1 behovet av finansiering av här aktuella 

htgärder. Vi begriinsar oss i detta avsnitt till att kommentera vad som 

foreslhs i propositionen 160. 

En höjning av stiimpelskatten vid förvärv av fast egendom föresläs. Vi 

stiiller oss i princip positiva till ökad avgiftsfinansiering. Den föreslagna 

avgiftshöjningen har emellertid inget som helst samband med några kost

nader för samhiillet för ifrågavarande tjänster utan iir av rent fiskal natur. 

Den leder till höjda kostnader i samband med fastighetsförviirv. Pi\ pekas 

hör ocksä att stiimpelskatten automatiskt har höjts i takt med att fastig

hetspriserna har ökat. Vi avvisar förslaget till höjning. 

Enligt propositionen 160 föreligger utöver här diskuterade förslag ett 

avsevärt finansieringshehov. Fi.ir att tiicka detta skulle det i dagens skatte

system väsentligen endast finnas två möjligheter, nämligen genom en 

hi.~jning av mervärdeskatten eller genom en höjning av någon arbetsgivar

avgift. Såsom utvecklats närmare i det föregäende avvisar vi inte principi

ellt tanken pä eventuella skattehöjningar av detta slag. De kan i vissa 

situationer vara konjunkturpolit.iskt nödvändiga. Nägot som helsl underlag 

för ett ställningstagande till förmän för skatte höjningar finns emellertid inte 

i dagsläget. Den ekonomiska politiken bör inriktas pä att söka undvika 

sådana. 

Vi vill också i detta sammanhang erinra om att moderata samlingspartiet 

i olika förslag till riksdagen framlagt förslag till hesparingar. Sammanlagt 

uppgår dessa besparingsförslag hittills i ftr till ca 2 miljarder kronor. 

Vi vill slutligen äterkomma till vad som i det förcgt1ende anförts om 

möjligheterna att i ökad utsträckning använda sparstimulerande åtgärder i 

konjunklurpolitiskt syfte i stället för skattehöjningar. Vi vill därvid erinra 

om de förslag till sparstimulerande åtgiirder som tidigare behandlals i 

motionen 1108. Dessa kan kompletteras genom en siirskild tillfällig stimu

lans för att öka hushällssparandet. Det kan ske genom att ett siirskilt 

sparobligationslån med förmånliga villkor och en löptid ph 3-4 år emit

teras. Li\.net skall utformas sft att det blir ett komplement till övriga 

sparformer och inriktas pä att åstadkomma ett nysparande. I informations

verksamheten kring ett sådant Hin bör det särkilt framhållas att sparandet 

är ett för de enskilda medborgarna förmånligt alternativ till skattehöjning-

ar. 

I fråga om de avsnitt av utskottets yttrande som vi inte tagit upp till 

särskild behandling delar vi utskottets bedömning. 

dels anser att utskottets hemställan under momenten I, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 39 och 42 bort ha följande lydelse: 

I. beträffande stämpelska11e11 att riksdagen med bifall till motionen 
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1978/79: 2349 yrkandet 7 och motionen 1978/79: 2365 i motsvarande del 

avslår propositionen 1978/79: 160 i denna del och motionen 1978/79: 1730; 

2. betriiffande skatten pä 1980 års inkomster och det kom1111111a/a skat

teunderlaget fil. 111. 

att riksdagen med anledning av motionen 1978/79: 1622 yrkandena 2 och 

3 samt med avslag på motionerna 1978/79: 2365 i motsvarande del, 1978/ 

79: 2432 yrkandena 3 och 4, 1978/79: 2433 yrkandena I (delvis), 2, 4 (del

vis). 5 (delvis), 6-8, 9 (delvis). 12 och 13 och 1978/79: 2435 yrkandena 8, 9 

och 15 bifaller propositionen i denna del; 

3. beträffande skatTe/iittnadfi.ir 1·is.rn gih·or 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2349 yrkandet 6 samt med 

avslag pi\ motionerna 1978/79: 2365 i motsvarande del. 1978/79: 2432 yr

kandet 2. 1978/79: 2433 yrkandena 3, 4 (i denna del), 5 (i denna del). 9 (i 

denna del), 10 och 14 och 1978/79: 2435 yrkandet 12 avslfir propositionen i 

denna del och hos regeringen begär att riksdagen föreHiggs förslag om rätt 

till avdrag för gi\vor till ideella organisationer; 

5. betriiffande al'llrag fiir gilrnr till religiiisa iindanull 

att riksdagen avslår motionen 1978/79: 1716 i den mån den inte kan anses 

tillgodosedd med vad utskottet hemställt under 3; 

6. beträffande.fiirs/ag till riksdage11 

att riksdagen hos regeringen begiir att riksdagen i höst föreläggs förslag 

om arvsskattefrihet för fria trossamfund m. fl. i enlighet med vad utskottet 

anfört: 

8. betriiffande pla11111iissig sii11k11i11g m· marginalskatterna 

att riksdagen med bifall till motionerna 1978/79: 1622 yrkandet l och 

1978/79: 2349 yrkandena I och 2 ger regeringen till känna vad i motionerna 

anförts och yrkats om en successiv sänkning av marginalskattespärren; 

9. betrföTande 111red11i11g 0111 nwrginale.f.l"ekter till ji"iljd lll' a1·trappade 

sociala Ji"irmdner fil. m. 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2349 yrkandet 3 samt med 

anledning av motionerna 1978/79: 1622 yrkandet 4, 1978/79: 2432 yrkandet 

I och motionen 1978/79: 2435 yrkandet JO hos regeringen begiir utredning i 

syfte att hegränsa marginaleffekterna till följd av skatteskalans utformning, 

existensminimiregler samt avtrappade sociala förmåner; 

10. beträffande hf:'skallning m· extrainkomster 

all riksdagen avslär motionerna 1978/79: 494 och 1978/79: 1144 i den mt111 

de inte är tillgodosedda med vad utskottet hemställt under 2 och 8: 

11. betriiffande i11dii·id11ell hf:'skallning m· makar 111. m. 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 306 och med anledning av 

motionerna 1978/79: 495 och motionen 1978/79: 1742 beslutar att hos rege

ringen anhl'illa 
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a. att möjligheterna att ästadkomma en individuell beskattning av ma

kars och jämställdas förmögenhet snarast utreds, 

b. att i avvaktan pä resultaten h~irav förslag till er. rLittvisare beskattning 

av makars och jämstiilldas förmögenhet snarast framläggs: 

13. betriiffande.fi-ihelapp .fiir B-inkomst 

att riksdagen med anledning av motionerna 1978/79: 347, 1978/79: 1166 i 

motsvarande del och 1978/79: 2349 yrkandet 5 hos regeringen beg~ir förslag 

om att vid beskattning av B-inkomst ett fribelopp pi't 5 000 kronor införs sr1 

att B-inkomster till den del de understiger 5 000 kronor beskattas hos den 

som har inkomsten: 

14. beträffande inkomst 111· .fi1.1·tighet.\fi"ir\"{/l/11ing 111. 111. 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 346 och med anledning av 

motionen 1978/79: 1159 

a. hos regeringen begiir utredning och förslag syftande ~ill att inUikt av 

annan fastighet skall utgöra A-inkomst till den del den h~irrör frän eget 

arbete, 

h. i avvaktan därpi't beslutar att riksskattcvcrkct fi\r medge dispens för 

riitt till avdrag för pcnsionsförsäkringspremie på den del av inkomsten 

av annan fastighet som kan hänföras till arbetsinkomst: 

16. beträffande kos1111ulerfiir h11mtillsy11 

att riksdagen med bifall till motionerna 1978/79: 1136 och 1978/79: 2118 

hos regeringen begär förslag om avdragsrätt för styrkta och nödvändiga 

barntillsynskostnader: 

17. beträffande su 111 taxering 111 · .fiJste1:f(:irii lclm r och Ji1.1 ter ha rn 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 305 antar följande 

Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt 

Hiirigcnom förordnas att I* lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhets
skatt skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnrnnde lydelse Fiireslagen lydelse 

I * 
Till staten - - - - - - - - givna bcstiimmelser. 
Ang11endc taxeringsmyndigheter - - - - - - i taxeringslagen. 

Vid taxeringen till förmögenhets
skatt skola bestämmelserna i 3 och 

4 **· 64 * 2 mom. och 65 * kommu
nalskattelagen (1928: 370) äga mot-
svarande tillämpning. l:kskattnings
l\r iir dock alltid det kalenderår som 

Vid taxeringen till förmögenhets
skatt skola bestämmelserna i 3 och 

4 ~*· 64 * 2 mom. och 65 § kommu
nalskattelagen ( 1928: 370) iiga mot
svarande tillämpning, dock 1111 111ed 
ham 111·se.1· endast <'glla ham och 
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N111·ara1ule lyddst: 

närmast föregått taxeringsåret. 
den mån bestiirnmelscrna i kom
munalskattelagen eller i denna lag 
meddelade, med stadganden i korn
munalskattelagcn likartade bestäm
melser äga tillämpning vid taxering
en till förmögenhetsskatt, skola li
kaledes anvisningarna till kommu
nalskattclagen i motsvarande delar 
Hinda till efterrättelse. 

91 

Fiireslage11 lydelse 

.1·t.1Tbarn. Beskattningsår är dock 
alltid det kalenderår som nlirmast 
föregått taxeringsåret. I den mån 
bestämmelserna i kommunalskatte
lagen eller i denna lag meddelade, 
med stadganden i kommunalskatte
lagen likartade bestiimmelser tiga 
tillämpning vid taxeringen till för
mögenhetsskatt, skola likaledes an
visningarna till kommunalskattela
gen i motsvarande delar lända till 
efterrälte\se. 

Denna lag tilliirnpas första gtmgen vid J 980 ars taxering; 

18. beträffande skatterabatt.fi)rfolkpensionära 111. m. 

att riksdagen med bifall till motionerna 1978/79: 1622 yrkandet 5 och 

1978/79: 2349 yrkandet 4 samt med avslag pft motionerna 1978/79: 400 och 

1978/79: 2435 yrkandet 11 hos regeringen hemstiiller att det i motionen 

2349 föreslagna systemet med skatterabatt för folkpensioniirer utreds av 

den aviserade utredningen om pensionärernas beskattning; 

19. beträffande extra m·drag f()r .fl1lkpe11sio11iirer 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 220 hos regeringen begär 

förslag om att vid ber1ikning av extra avdrag vid inkomstbeskattningen för 

pensioniirer vardera maken skall antas inneha hälften av den gemensamma 

förmögenheten; 

20. beträffande 11tla11ds.1·1·e11skarna.1· heskatt11i11g 

att riksdagen med bifall till motionerna 1978/79: 827 och 1978/79: 1717 

hos regeringen bcgiir en översyn av beskat1ningsreglerna för svenska med

borgare bosatta utomlands; 

25. beträffande åtgiirderji"ir att stimulera e11skilt sparande 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2349 yrkandet 8 hos rege

ringen hemställer om åtgärder i syfte att ytterligare stimulera enskilt spa

ram.le; 

39. betriiffande begrii11sni11g ai· den offentliga 11tgijisexpansio11en 

att riksdagen med bifall till motionen 1978/79: 2349 yrkandet 9 som sin 

mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nödvändighe

ten att begränsa den offentliga utgiftsexpansionen; 

42. bctriiffande fii1fatt 11i11gsfiirslage11 

att riksdagen 

a. avslår det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

stlimpelskattelagen ( 1964: 308), 

b. avslnr det i propositionen framlagda förslaget till lag om iindring i 

lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. 
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c. antar de i propositionens hemställan under momenten 1-10 och n-
15 intagna författningsförslagen. 

2. av Nils Hörberg (fp) och Wilhelm Gustafsson (fp) som anser 

dels att .utskottets yttrande bort ha följande lydelse: 

Skatten på - - - (=majoritetens. 49-s. 52> - - - ideella organisatio

ner. 

I samband med att skatteutskottet i höstas behandlade propositionen 

1978/79: 50 om inriktningen av den ekonomiska politiken m. m. i de delar 

som avsäg skatteomläggning för inkomståret 1979 erinrade utskottet om att 

progressionen vid beskattningen under 1970-talet successivt skiirpts ge

nom påverkan av såväl statlig som kommunal inkomstskatt och att margi

nalskatteeffekterna numera blivit höga redan i mellaninkomstWgena. En

ligt utskottets mening är en sänkning av marginalskatterna numera ange

lägnare iin någonsin tidigare under 1970-talet och utskottet hiilsar därför 

med tillfredsställelse propositionens förslag. Samtidigt vill utskottet under

stryka vad också departementschefen anfört. nämligen att en flerårig mtll

medveten reformpolitik krävs för att komma till rätta med de problem som 

skapats genom många fas alltför kortsiktigt inriktade skattepolitik. Aven 

för !\ren efter 1980 mllste alltsll marginalska!lesiinkningar genomföras. 

Trepartiregeringen anförde vid sitt tillträde hösten 1976 att "en varaktig 

skattereform skall innehälla bl. a. sänkta marginalskatter i vanliga inkomst

fagen". Vid riksmötets öppnande hösten 1978 framhöll dåvarande statsmi

nistern Fälldin i regeringsförklaringen att "regeringen kommer under riks

mötet att i etapper ltigga fram förslag om ändringar i skattesystemet med 

anledning av bl. a. förslagen frän 1972 års skatteutredning". Det i proposi

tionen 160 nu framlagda förslaget om fortsatt reformering av inkomstskat

ten får ses som ett fullföljande av de intentioner som trepartiregeringen 

si\ledes givit till känna. En första etapp i fråga om marginalskattesänkning

en under detta riksmöte beslöts i december 1978 med giltighet frän 1979. 

Det nu aktuella förslaget utgör den andra etappen under innevarande 

riksmöte och avser giltighet från 1980. 

Den totala omfattningen av marginalskattcl;iltnaderna enligt propositio

nens förslag motsvarar ett ska!!cbortfall om ca 2 650 milj. kr. Därav faller 

över 90%, - ca 2450 milj. kr. - pä åtgärder i de skikt av skatteskalan som 

!lr 1980 beräknas motsvara årsinkomster under 80000 kr. Förslaget för 

således sägas väl svara mot uttalandet om "sänkta marginalskatter i van

liga inkomstfägen". Just i de inkomstskikt där huvuddelen av de hcltidsar

betande finns ligger också tyngdpunkten i de föreslagna marginalskattcHil!

naderna, nämligen 5 procentenheter mellan 57 000 och 74 000 kr. samt 3 

procentenheter från 74 000 till 85 000 kr. Utskottet finner sMunda förslaget 

till marginalskattesänkningar väl avvägt både i frflga om omfattningen och i 

fråga om koncentrationen till vanliga inkomstlägen för heltidsarbetande. 

Propositionens förslag innebär inga föriindringar i skatteskalans bt1da 
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högsta skikt, dvs. för inkomstdelar överstigande ~O basenheter. För att 

motverka de mest extrema ska!tebelastningarna till följd av slirskilt hög 

kommunal skallesats i vissa kommuner föresli.\s emellertid att en marginal

skattespärr införas. Enligt denna fll.r den sammanlagda kommunala och 

statliga skattesatsen inte överstiga en viss gräns. Denna grlins föreslås bli 

80% i inkomstskikt upp till JO basenheter. dvs. ca 171 000 kr. nr 1980, och 

85 'io för inkomstdelar dlirutöver. Gällande regel om hegränsning av det 

totala skatteuttaget, den s. k. 80/85-procentsregeln, föreslås hli anpassad 

till marginalskattespiirren. 

Mot bakgrund av den utveckling som förevarit under 1970-talet, när 

ska!tesatserna i de högre skikten stiindigt höjts framför allt till följd av 

höjda kommunala skatter. är det enligt utskottets mening nu lämpligt att 

statsmakterna klart anger en högsta griins för den sammanlagda marginal

skatten. Den avvägning som cHirvidlag gjorts i propositionen finner utskot

tet rimlig. Som departementschefen p<'1pekar fungerar redan i dag den s. k. 

80/85-procentsregeln i vissa fall som en marginalskattespärr, och det Lir 

naturligt att tänka sig att liven löntagare och andra utan stor förmögenhet 

garanteras ett netto efter skatt av en inkomstökning som ligger på samma 

nivå. - De tekniska problem som i vissa fall kan bli följden av kombina

tionen av marginalskallespiirr och inkomster i flera kommuner bör i ett 

inledningsskede kunna lösas så som angivits i propositionen. När praktiska 

erfarenheter vunnits kan en översyn av de föreslagna reglerna bli aktuella i 

förenklande syfte. - Till de frågor som sammanhiinger med sammanlagda 

marginaleffekter av skatter och inkomstprövade bidrag m. m. ;\terkommer 

utskottet i det följande. 

I propositionen ges också lagregleringen av de förändringar som kriivs 

för all åstadkomma den förenkling av det kommunala skatteunderlaget 

som närmare behandlas i propositionen 95. Bl. a. innebiir detta en höjning 

av grundavdraget vid den kommunala taxeringen, el! slopande av grundav

draget vid den statliga taxeringen, en omräkning av den siirskilda skattere

duktionen och en teknisk anpassning av skallesatserna i den statliga in

komstskatteskalan till de övriga ändringarna. Ett betydande antal följdänd

ringar innebiirande iindrade beloppsgriinser m. m. föreslås också i olika 

författningar. Dessa ändringar, som alla har samband med den synnerligen 

önskvärda förenklingen av det kommunala skatteunderlaget, bör också 

beslutas tillsammans med marginalskattelättnaderna och marginalskatte

spärren. 

Av vad utskottet framfört frarngflr all utskottet är berell att tillstyrka 

proposition 160 i vad den rör skatten på 1980 års inkomster m. m. I 

motionen 2432 finns emellertid ett förstahandsyrkande om uppskov med 

fastställande av skatteskalor för inkomstftret 1980 till den tidpunkt då 

förslag om skatteomliiggningens finansiering föreligger. Finansieringsfrå

gorna hör dä1{ör tas upp till behandling i detla sammanhang. 

I propositionen framhåller departementschefen att såviil de föreslagna 



SkU 1978/79: 55 94 

inkomstskatteHittnaderna som de i proposition 95 om den kommunala 

ekonomin föreslagna ökade överföringarna till kommunsektorn måste fi

nansieras. Totalkostnaden för de olika reformerna beräknas till ca 4450 

milj. kr. I propositionen redovisas konkreta inkomstförstiirkningar om 

sammanlagt ca I 850 milj. kr., varom förslag numera i olika propositioner 

förelagts riksdagen. Beslut om dessa inkomster avses skola fattas redan i 

vf1r. medan frågan om hur 1\terståenJe ca 2 600 milj. kr. skall täckas enligt 

departcmcntschefen bör httllas öppen till i höst i avvaktan bl. a. p1\ en 

snabbutreJning som tillsatts om olika former av bruttobcskallning. 

Skatteutskottet delar uppfattningen - som ocksä uttryckts sf1väl av 

finansutskottets majoritet som av ledamöterna Molin och Wästberg i deras 

avvikande mening till finansutskottets yttrande över propositionen (se 

bilaga I) - att Je aktuella reformerna som helhet bör finansieras genom 

skallehiijningar pt1 andra omr<\den. Till det konkreta förslag som nu hän

skjutits till utskollct. nämligen en höjning av stämpelskatten i vissa fall. 

t1terkommer utskottet ILingre fram. Utskoltet fi.irutsäl!cr vidare all de and

ra utskoll som har att behandla regeringens framlagda förslag till inkomst

förstärkningar beaktar vikten av att den totalfinansiering. som såväl fi

nans- som skatteutskottet förordar. uppnås. 

Goda skäl talar enligt utskollcts mening för att riksdagen nu i vår nöjer 

sig mcJ att slf1 fast all en totalfinansiering skall ske. men att beslutet om i 

vilken form återstående 2 600 milj. kr. skall tas in för anstf1 till hösten. Till 

dess skall utredningen om olika former av bruttobeskattning ha redovisat 

ett material som kan belysa de valmöjligheter som finns. Vidare kan 

beslutet dt1 sältas in i ett mer aktuellt konjunkturpolitiskt sammanhang. 

För cll sådant uppskov till hösten mcJ tinansieringsbeslutet har också 

finansutskottet uttalat sig. 

Frågan är då om detta också bör leda till att man i enlighet med yrkandet 

i motionen 2432 väntar med beslutet om skatteskala m. m. Skatteutskottet 

instämmer emellertid på den punkten i det resonemang som förs av leda

möterna Mol in och Wästberg i finansutskottets yttrande. De framhåller i 

sin avvikande mening att det för arbetsmarknadens parter är viktigt att 

förutsiittningarna i form av inkomstskattclättnader är kända när avtalsför

handlingarna skall inledas. Om riksdagens beslut kommer först i november 

eller december, vilket erfarenhetsmässigt är fallet när skattebeslut fattas 

under hösten. iir Jet ta cl! avgjort handikapp. I är gäller ockst1 att gällande 

avtal löper ut redan i slutet av oktober. vilket innebär att det är mer 

angeläget iin nt1gonsin att förhandlingsstarten inte onödigtvis fördröjs. 

Utskottet noterar ocksn att ledande företrädare för bl. a. TCO har uttalat 

att de i propositionen föreslagna marginalskattelättnaderna utgör ett lämp

ligt första steg. 

Mot denna bakgrund anser inte skatteutskottet att beslutet om skatten 

på 1980 års inkomster m. m. bör uppskjutas. Som redovisats i det föregåen

de har utskottet funnit propositionens förslag i dessa delar väl avvägda och 
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tillstyrker dem. Detta innebär samtidigt avslag på de yrkanden i motioner

na som innebär krav på uppskov med. avslag på eller ändring i proposi

tionsförslagen om marginalskatteläl!nader. marginalskal!espän- eller f1tgär

der som sammanhänger med förenklingen av det kommunala skal!eunder

laget. 

Utskottet kommer - - - (= m:~joriteten s. 53-s. 55) - - - i frågan. 

Utskottet har tidigare i delta betänkande tillstyrkt propositionens förslag 

om en sänkning av marginalskatterna i ett brett skikt av inkomstskalan. 

Därigenom minskar också de sammanlagda marginaleffekterna av skatter 

och inkomstprövade bidrag m. m. Trnts detta torde marginaleffekterna i 

flera situationer fortfarande kunna bli mycket höga. Åtgärder mot dessa får 

emellertid i första hand avse de bidragsformer m. m. som ger upphov till 

dem. 

De negativa - - - ( = majoritetens. 55-s. 56) - - - makarna förvärvs

arbetar. 

Förslaget i propositionen inncbiir att skattereduktionen anpassas till det 

höjda kommunala grundavdraget så att avtrappning sker med 30 I/~ av 

skillnaden mellan 6000 kr. och den lägre taxerade inkomsten. Utskottet 

har tidigare i delta betänkande tillstyrkt detta förslag som en del i anpass

ningen till det förenklade kommunala skatteunderlaget. Kravet på oföränd

rade regler i detta hänseende. som framförs i s-motionen 2433. avstyrks 

diirmed. 

Nils Hörberg (fp) - - - (= m;~joriteten s. 56-s. 58) - - - utskottet 

anfört. 

Vid beräkning av beskattningsbar B-inkomst gäller. som nämnts. f. n. en 

friregel avseende ett belopp om 2 000 kr. Om ena maken inte haft annan 

inkomst än B-inkomst. Kan denna uppgt1till4500 kr. utan att B-inkomsten 

läggs samman med makens A-inkomst vid debitering av skatt. I propositio

nen föreslås att 4 500 kr. av vardera makens inkomst alltid skall behandlas 

som A-inkomst. Förslaget har tillkommit för all förhindra skärpt beskatt

ning niir det statliga grundavdraget avskaffas. och utskottet har tidigare i 

detta betänkande tillstyrkt det som en del i förenklingen av det kommunala 

skatteunderlaget. 

lngegerd Trocdsson (m\ - - - (== majoriteten s. 5R-s. 62) - - -

nämnda lag. 

I propositionen föreslås. till följd av höjningen av det kommunala grund

avdragel till 6 000 kr.. att bcloppsgränsen för skattskyldighct här i riket för 

pension Mm den allmänna försäkringen räknas upp till samma nivå. Ut

skottet har tidigare i detla betänkande tillstyrkt detta förslag som ett led i 

anpassningen till det förenklade kommunala skatteunderlaget. Kravet pft 

oföriindrade regler i detta hänseende. som framförs i s-motionen 2433. 

avstyrks därmed. 

Bo Lundgren m. tl. - - - (=majoritetens. 62-s. 67) - - -Rii1·or111. m. 

I propositionen framläggs också förslag om en begränsad avdragsrätt för 
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gåvor. Avdrag skall enligt detta medges för g;'lvor till organisationer som 

antingen utövar internationell biståndsvcrksamhet eller som verkar för 

internationellt samförstånd eller för respekt för de mänskliga riittigheterna. 

Avdrag medges endast för gävor tlm minst 200 kr. och högst 2 000 kr. per 

giv<tre. Avdraget medges i form av skattereduktion med .'iO r:;. av det 

avdragsgrundande gåvl!beloppet. 

Frågan om avdragsrätt för gåvnr har under en !ting följd av år varit uppe 

till behandling i riksdagen. men först i trepartiregeringens rcgcringsförkla

ring hösten I 97h preciserades att sådan avclragsrätt skulle införas .. för 

gf1vor till ideella och humanitära ändamftl ... Propositionen 160 förverkligar 

alltså på denna punkt trepartiregeringens lankegtmgar. 

Mot avdragsräll rör gi\vor har tidigare äberopats st1väl principiella skiil 

som svårigheter all åstadkomma en tillfredsställande gränsdragning mellan 

organisationer till vilka bidrag kan ges med avdragsrätt och övriga motta

gare. Genom avgriinsningen till organisationer som driver sin ideella eller 

humanitära verksamhet med internationell inriktning undviks till största 

delen de gränsdragningsproblcm som tidigare påtalats. Genom att utforma 

avdragsriittcn som en reduktion av slutskallcn undviks ocksa all den s. k. 

avdragsprogressivitcten kommer in i hilden; avdragsrällen har i proposi

tionsförslaget samma värde oberoende i vilket inkomstskikt givaren befin

ner sig. 

Naturligtvis kan det alltid hiivdas att införande av en ny avdragsrätt även 

om den iir begränsad innebär att skattesystemet blir ytterligare nflgot 

krångligare. Enligt utskottets mening får emellertid denna synpunkt inte 

drivas dithän att den blir ett absolut hinder för varje reform, hur angcliigcn 

den än mft vara i övrigt. Utskottet menar att fördelarna av all ge en 

stimulans till den ideella och humanitlira verksamhet som det här är fråga 

om viil uppväger de begränsade nackdelar som förslaget om gåvoskattc

reduktion i propositionens utformning fortfarande kan ha. Med avstyr

kande av de avslagsyrkanden som finns i motionerna tillstyrker utskottet 

alltsi\ propositionen i denna del. Eftersom den starka begränsningen av 

mottagarkretsen utgjort ett av skiilen varför utskottet ansett sig kunna 

tillstyrka förslaget, avstyrker utskottet däremot de krav som framförs i 

m-motionen 2349 och i motionen 1716 av Filip Fridolfsson (m) om all 

förslag om en vidare avdragsriitt skyndsamt skall föreläggas riksdagen. 

I propositionen - - -- ( = majoriteten s. 68) - - - från gåvoskatl. 

Förslaget i propositionen bygger på ett betänkande (Os B 1977: 2l av 

utredningen om avdrag för gåvor och har i regel tillstyrkts av remissinstan

scrna. Även utskoltet biträder förslaget. De önskcmf1l om en viss vidgning 

av arvsskattcbefrielscn som kan ligga i motionen 2433 bör få anstf1 till dess 

den närmare innebörden därav kunnat belysas. Detta bör emellertid inte 

hindra att beslut nu fallas om arvsskallcbefrielse för den homogena grupp 

av trossamfund och församlingar som propositionens förslag tar sikte på. 

Med det anförda tillstyrker utskoltet propositionens fiirslag i detta stycke 
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m:h avstyrker bifall till mL)tionerna 2365 och 2435 s~1vitt nu iir i fråga. 

Motionen 2433 för i vad den avser fr:'igan om arvsskattefrihet anses besva

rad genom vad utskottet anfört. 

propositionen 

stiimpelskattehöjningen. 

( = majoriteten s. 68-s. 69) 

Utskottet har tidigare i betänkandet redovisat sin syn på finansieringen 

av de aktuella reformerna i propositionerna 160 och 95. Till följd av detta 

anser sig utskottet nu böra tillstyrka förslaget om s\ämpelskattehöjning. 

Denna bör träda i kraft den I juli 1979. Delta innebiir ockstt att utskottet 

tillstyrker bifall till s-motionen 1730 och avstyrker m-motionen 2349 i 

denna sistniimnda del. 

Genom detta stiillningstagande och genom att utskottet. i likhet med 

finansutskottet. förordar att reformpaketet skall totalfinansieras anser sig 

utskottet ha tillgodosett det yrkande i s-motionen 2433 som gt1r ut pt1 att 

staten hi.ir ges full täckning för kostnaderna för skatteomläggningen inklu

sive de som aktualiserats i propositionen 95. Beslutet om den exakta 

formen för att tiicka det :'1terstf1ende linansieringsbehovet bör emellertid 

anstå till i höst. Vad siirskilt angt1r den i s-motionen aktualiserade finan

sieringsmetoden vill utskottet erinra om att el! av skälen för ett uppskov 

med finansieringsbeslutet just iir ;itt frågan om verkningarna av olika 

former av bruttoskatter. därihland produktionsfaktorskatt. f. n. iir föremål 

för en snabbutredning. Denna utredning skall redovisa ett material som 

kan vara till ledning för statsmakternas stiillningstagande till finansicrings

frt1gan i höst. Med det anförda avstyrker utskottet motionen 2433 i nämnda 

del i den 111[111 den inte kan anses hesvarad med v;id utskottet anfört. 

Av vad - - -- ( = majoriteten s. 69-s. 70) - - - vara oförändrat. 

dels all utskottets hemstiillan under moment 6 bort utgå, 

och dels all utskoltets hemstiillan under momenten 2, 3, 4 och 42 bort ha 

föijande lydelse: 

2. betriiffande heska1t11i11gc11 m· 1980 års inkomster och det ku1111111111ala 

skar te1111derlaget 

att riksdagen med anledning av motionen 1978/79: 1622 yrkandena 2 och 

3 samt med avslag pt1 motionerna 1978/79: 2365 i motsvarande del, 1978/ 

79: 2432 yrkandena 3 och 4. 1978/79: 2433 yrkandena I (delvis), 2, 4 (del

vis), 5 (delvis), 6-8, 9 (delvis), 12 och 13 och 1978/79: 2435 yrkandena 8, 9 

och 15 bifaller propositionen i denna del: 

3. beträffande ska11elii111wcl.fi"ir 1·issa gih·or 

att riksdagen med avslag på motionerna 1978/79: 2365 i motsvarande del. 

1978/79: 2349 yrkandet 6, 1978/79: 2432 yrkandet 2, 1978/79: 2433 yrkan

dena 3. 4 i denna dd. 5 i denna del. 9 i denna del. 10 och 14 och 1978/79: 

2435 yrkandet 12 bifaller propositionen i denna del: 

4. beträffande <ll'l'.1·skam'.fi'ihl't 

att riksdagen med avslag på motionen 1978/79: 2365 i motsvarande del. 

7 Riksdagen /<Jll:i/79. 6 .rnm/. Nr 55 
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motionen 1978/79: 2435 yrkandet 13 och motionen 1978/79: 2433 yrkandet 

11 bifaller propositionen i denna del; 

42. beträffande .fiirfat t ningsfi.irslagen 

att riksdagen antar de i propositionens hemställan under momenten I -

11 och 13-15 intagna författningsförslagen. 

Särskilda yttranden 

I. av Erik Wih'nberg, Valter Kristenson. Tage Johansson, Olle Westberg i 

Hofors, Hagar Normark och Curt B.oström (samtligas) som anför följande: 

Utfallet av de indexreglerade skatteskalorna för 1979 visar enligt vår 

uppfattning klart att systemet inte ger ett rättvist intlatio'nsskydd av skat

teskalan. Indexregleringen beaktar inte omfattningen av löneökningarna 

och än mindre hur löneökningarna fördelas på inkomsttagarna. Härigenom 

för skattskyldiga med större inkomster en överkompensation som bidrar 

till att kraftigt öka klyftorna människorna emellan och skärpa de fördel

ningspolitiska orättvisorna. Vi vidhåller således den uppfattning vi tidigare 

gett uttryck åt, nämligen att den automatiska indexregleringen av skatte

skalorna bör upphävas. Med hänsyn till att frågan om beskattningen av 

1980 års inkomster blir föremål för ny riksdagsbehandling i höst har vi 

ansett oss kunna nu avstå från reservation i denna liksom i andra frågor 

betriiffande vilka vi framfört förslag i motioner. 

2. av Bo Lundgren (m) och Jngegerd Troedsson (m) som anför: 

I motionen 17'.! I av Göthe Knutsson och Georg Danell (båda m) yrkas att 

högsta avdragsgilla belopp för underhållsbidrag till barn minst skall mot

svara beloppet för del under inkomstilret gällande bidragsförskottet. Mo

tioniircrna begär vidare att underhållsbidrag och bidragsförskott till barn i 

fråga om förmi'\nstagare och skatteplikt skall jämställas med barnpension. 

Innebörden härav är att bidraget respektive förskottet beskattas hos bar

net. 

Utskottet har inte förklarat sig berett biträda yrkandena i motionen med 

hiinvisning till att frågan om samhällets stöd till ensamstående föräldrar 

f. n. är föremål för särskild utredning. Vi förutsätter att hithörande. för 

mi'mga underhållsskyldiga utomordentligt brännande frågor skyndsamt 

kommer all behandlas av denna utredning och all förslag snarast föreläggs 

riksdagen. 

3. av Bo Lundgren (m) och lngegerd Troedsson (m) som anför: 

I motionsyrkanden framförs krav på uppräkning av fribeloppet för kapi

talinkomster och försäkringsavdraget samt föreslås att sparavdrag även 

skall medges i andra inkomstslag än kapital. 

Yrkandena motiveras i det första fallet av den fortgående inflationens 

urholkning av medgivna avdrags värde och i det andra av rättviseskäl. Det 

finns enligt vår mening anledning all se över de avdragsgränser som finns i 
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skattesystemet och vidta sådana förändringar som kan vara motiverade 

med hänsyn till inflationen. 

Det utrymme som i nuläget kan användas för förändringar i skattesyste

met må.ste emellertid i första hand tillgodose nödvändiga justeringar av 

statskatteskalan i syfte att nedbringa marginalskatterna. 

4. av ledamoten Nils Hörberg (fp) som anför: 
I 

Betr. finansieringen tH" inkomstskattesiinkningw· 

Finansiering av omfattande sänkningar av marginalskatter m. m. är nöd

vändig. Det gå.r inte att fortsätta belasta budgeten med ytterligare under

skott i det läge vi kommer att befinna oss under de närmaste å.ren. 

När finansiering av inkomstskattesänkningar diskuteras, brukar höjning

ar av andra skatter alltid komma på tal - oftast så som den enda finansie

ringslösningen. Motion ::?.366 skisserar emellertid andra dellösningar för 

finansieringen. Det finns inom vå.ra nuvarande beskattningssystem "orätt

visa" skatteförmåner, som om de borttogs eller minskades skulle betyda 

icke oväsentliga intäktsökningar för stat och kommun. 

Motionen skisserar sju så.dana "förmänsregler" som efter snabbutred

ning skull kunna reduceras så. att det första året efter vederhörliga riks

dagsbeslut skulle kunna ge samhället inkomstförstärkning med ca. I mil

jard kronor. En successiv avveckling av vissa av skatteförmånerna blir 

nödvändig t. ex. under en femårsperiod, varefter samhällets inkomstför

stärkning skulle kunna röra sig om drygt 2,5 miljarder per å.r. De "förmåns

områden ""inom vilka motionen förordar begränsningar är: 

Åtgärd 

Slopande av rätt till avdrag för frivilliga periodiska under-

Effekt i miljoner kr. 
per i'lr fri'ln 
första i'lret efter fem i'lr 

stöd, netto ca. 40 40 
Omvandling av ränteavdrag fri'ln inkomsten till reduktion 
av skatten med 50%, ca. 340 I 700 
Avveckling av hemmamakeskattereduktionen för barnlösa 
hemmamakar födda efter 1929, ca. 50 150 
Minskade skatteförmåner vid vinst p. g. a. fastighetsför-
säljning, ca. 350 350 
Förbjuden rätt till avdrag för företagens representations-
kostnader och avgifter till arbetsgivarorg., ca. 400 400 
Total inkomstförstärkning för samhället, ca I 180 2 640 

Avveckling av "orättvisa" skatteförmå.ner 

ger staten icke oväsentlig inkomstförstärkning som kompensation för 

föreslagna sänkningar av inkomstskatten 

belastar i stort skattebetalare. som kan bära skatteskärpningen 

kan inte bli intlationsdrivande 

gör det mindre nödvändigt att höja allmänna konsumtionsskatter. vilka 

senare skulle drabba de ekonomiskt sämst ställda i samhället och dra 

med sig behov av kompenserade insatser. 

Som personlig synpunkt vill jag anföra att det finns anledning att vid 

tinansieringsdiskussioner i anslutning till sänkta marginalskatter m. m. be

akta den möjlighet som reduktion av vissa skatteförmåner kan ge. 
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Finansutskottets yttrande 

1978/79: 1 y 

IOO 

Bilaga I 

(iver propositionen 1978/79: 160 om fortsatt reformering av in
komstskatten, m. m., jämte motioner 

Till skatteutskottet 

Skatteutskottet har genom beslut 1979-04-03 berett ·finansutskottet 

tillfälle att yttra sig över propositionen :1978179: 160 om fortsatt refor

mering av inkomstskatten. m. m .. jämte motioner i vad avser finans

utskottets ~imncsområde. 

Finansutskottet får anföra följande. 
När finansutskottet senast i mer samlad form bedömde de ekono

miska perspektiven för vårt land framöver (FiU 1978/79: 20) inskärpte 

utskottet behovet av att noga följa utvecklingen. Utskottet konstaterade 

att det rådde osäkerhet i fråga om utvecklingstendenserna på flera vik
tiga omn'\dcn. Vad som därefter inträffat inskärper ytterligare vikten 

av vad utskottet da anförde. Den förvärrade oljekrisen kan nu konsta

teras få betydande återverkningar på den internationella ekonomin. I 

Sverige har den ekonomiska uppgången fortsatt. vilket understryker 

betydelsen av att den ekonomiska politiken sköts med kraft och skick

lighet. Riskerna för ökande balansproblem och snabbt stigande inflation 
under loppet av år 1979 kan nu sägas vara än kraftigare markerade än 
vad utskottet fann i början av året. Det snabbt stigande budgetunder
skottet, vars effekter utskottet varnade för i februari månad, synes nu 
komma att öka ytterligare, vilket kommer att förvärra de balanspro
blem vi står inför. Utskottet återkommer till avvägningsproblcmen på 
såväl kortare som längre sikt i samband med behandlingen av den revi
derade finansplanen senare i vår. 

Den ekonomiska utvecklingen i vårt land framöver är i väsentlig mån 

beroende av att vi kan åstadkomma en balanserad utveckling av priser 

och löner. Det är statsmakternas uppgift att genom en aktiv inflations

bekämpning och väl avvägda skattejusteringar skapa goda förutsätt

ningar för parternas avtalsförhandlingar. Den nu förda regeringspoli

tiken brister emellertid i båda dessa hänseenden. Inflationsbekämp

ningen drivs inte med tillräcklig kraft och konsekvens. Än allvarligare 
är att det förslag till åtgärder på skatteområdet som regeringen lagt 

fram i propositionen 160 inte lägger en god grund för en lugn avtals

rörelse. 
En sänkning av de direkta skatterna för hushållen utgör enligt ut

skottets mening ett ofrånkomligt led i en politik som syftar till fortsatt 

balanserad ekonomisk tillväxt. Genom en väl avpassad skatteomlägg-
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ning kan vi skapa förutsättningar för att den kommande avtalsrörelsen 
skall ge ett resultat som bidrar till en sådan balanserad uppgång i vår 
ekonomi. Genom skattesänkningar kan löntagarna tillförsäkras en viss 
ökning av sina disponibla inkomster utan att detta behöver leda till så 
stora avtalsmässiga löneökningar att vår internationella konkurrenskraft 
försvagas. Man kan dessutom genom sänkningar av direktskatten min
ska de nu så betydande marginaleffekterna i skattesystemet. En förut
sättning för att en skatteomläggning skall ha dessa effekter på avtals
rörelsen är emellertid att den ges en sådan fördelning att den verkligen 
underlättar parternas arbete. Utskottet nödgas konstatera att den för
delning av skattesänkningarna som följer av förslaget i propositionen 

inte har denna effekt. 
För att ett beslut om skatteomläggning skall ha avsedd verkan, näm

ligen att gynnsamt påverka förutsättningarna för ett nytt avtal, är det 
vidare av vikt att parterna på arbetsmarknaden vet vilka kompenseran
de finansieringsåtgärder som skatteomläggningen ger upphov till. Denna 
fråga lämnas emellertid öppen i regeringsförslaget. Man antyder flera 
olika vägar, varvid effekterna av de skilda alternativen blir klart olika 
på företagens Iönebetalningsförmåga och hushållens realt disponibla in
komster. Enligt utskottets mening bör man därför fatta beslut om sänk
ningar av den direkta skatten samtidigt med att man beslutar om finan
sieringen. Detta understryks med kraft i partimotionerna från center
partiet (2432) och socialdemokraterna (2433). 

Mot bakgrund av det anförda är det enligt utskottets mening olämp
ligt att riksdagen fattar beslut beträffande viss del av skatteomläggning
en i vår och andra delar i höst. Mot ett sådant förfarande talar såväl 
behovet av att senare under året bättre kunna bedöma de ekonomiska 
utsikterna inför 1980 och 1981 som att skatteomläggningen måste kunna 
bedömas i sin helhet av avtalsparterna. Till saken hör även att frågan 
om införande av en s. k. produktionsfaktorskatt är föremål för utred
ning med sikte på att tidigt i höst redovisa ett preliminärt material. 

Enligt finansutskottets mening bör riksdagen sålunda avvisa förslaget 
till ny skatteskala i propositionen och hemställa hos regeringen att nytt 
förslag föreläggs riksdagen för beslut i höst. Därmed skulle yrkandet 3 
i motionen 2432 vara tillgodosett. 

Riktpunkten vid utarbetandet av ett nytt förslag bör vara en sänk
ning av de direkta skatterna som ges en sådan profil att den verkligen 
underlättar avtalsrörelsen. Förslaget bör sikta till att dämpa marginal
skatterna i ett brett skikt av inkomstskalan och göra det på ett sådant 
sätt att särskilt de lägre inkomsttagarnas situation uppmärksammas. 

En annan utgångspunkt för arbetet med det nya förslaget till skatte
omläggning bör vara att det. totalfinansieras. Det stora underskottet i 
statens budget utgör i en uppåtgående konjunktur ett starkt orosmo
ment. Det är därför en självklar utgångspunkt att beslut som minskar 
8 RiksclaRen 1978/79. 6 sam/. Nr 55 



SkU 1978/79: 55 Bilaga I 102 

statsinkomsterna liksom nya åtaganden p~i utgiftssidan fullt ut kom

penseras genom motsvarande inkomstförstärkningar. 

Finansutskottet har vid sin inledda beredning av propositionen 95 

om den kommunala ekonomin och de motioner som väckts med anled

ning av propositionen funnit det nödvändigt att heslut om reforme

ringens inriktning och omfattning fattas redan nu i vår. Detta är nöd

vändigt med hänsyn till kommunernas ekonomiska planering. Rege

ringen har i propositionerna .I 15, 160 och 202 lagt fram förslag om 

inkomstförstärkningar som täcker kostnaderna för den kommunaleko

nomiska reformen för år 1980. Förslag om andra inkomstförstärkningar 

har väckts i motioner. Det tillkommer inte finansutskottet att bereda 

de sålunda framlagda förslagen. 

Finansutskottet vill i sammanhanget påpeka att regeringen i propo

sitionen 95 redovisar förslag om förenklad beräkning av det kommunala 

skatteunderlaget. De härav följande lagförslagen läggs fram i proposi

tionen 160. Den lösning av frågan som regeringen föreslagit är direkt 

knuten till utformningen av skatteomläggningen för 1980. r motionerna 

2371 (s) och 2433 (s) yrkas avslag på regeringens förslag. För att få en 

samlad behandling av frågan överlämnas härmed yrkandet 6 i motio

nen 2371 av finansutskottet till skatteutskottet. 

En konsekvens av utskottets ställningstagande att regeringens förslag 

till skattereform för 1980 bör avvisas blir att beslut i frågan om för

enklad beräkning av det kommunala skatteunderlaget inte heller kan 

fattas under våren. Ett nytt förslag från regeringen om inkomstskatte

skalor m. m. för 1980 bör således även inkludera den här berörda frå

gan. 

I motionen 2349 (m) ta.s upp möjligheterna att i ökad utsträckning 

använda sparstimulerande åtgärder i konjunkturpolitiskt syfte i stället 

för skattehöjningar. Motionärerna erinrar om de förslag som tidigare 

tagits upp i motionen 1108 och för därutöver nu fram tanken på emis

sion av ett särskilt sparobligationslån med förmånliga villkor för att öka 

hushållssparandet. 

Utskottet vill instämma med motionärerna i det betydelsefulla i att 

söka uppnå ett ökat sparande i samhället, inte minst ett ökat hushålls

sparande. Åtgärder i denna riktning torde komma att erfordras fram

över även med en totalfinansiering av den nu aktuella skatteomlägg

ningen, något som finansutskottet i det föregående kraftigt understru

kit behovet av. Vad gäller de konkreta förslag motionärerna hänvisar 

till har de som väckts i motionerna l l l 3 och 1612 (med motivering i 

motionen 1108) på finansutskottets hemställan (FiU 1978/79: 27) ny

ligen avvisats av riksdagen. Vad gäller förslaget. om ett särskilt till hus

hållen riktat sparohligationslån med kort löptid prövas dessa frågor 

fortlöpande av riksgäldsfullmäktige. Någon särskild hemställan till vare 
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sig regeringen eller riksgäldsfullmäktige torde mot denna bakgrund inte 
vara erforderlig. 

I motionen 2349 begärs ett tillkännagivande om nödvändigheten av 
att begränsa den offentliga utgiftsexpansionen. Finansutskottet under
strök allvaret i det statsfinansiclla läget i betänkandet över årets finans
plan och budgetförslag (FiU 1978/79: 20). Det torde finnas anledning 
återkomma till frågan vid utskottets behandling av det reviderade bud
getförslaget senare i vår. Perspektiven rörande den kommunala ekono
min tar utskottet upp i ett särskilt betänkande med anledning av propo
sitionen 95 med tillhörande motioner. Något särskilt riksdagens tillkän
nagivande erfordras enligt utskottets mening inte i nu förevarande sam

manhang. 

Stockholm den 24 april 1979 

På finansutskottets vägnar 

BJÖRN MOLIN 

Närvarande: Björn Malin (fp), Kjell-Olof Feldt (s), Knut Johansson (s), 
Torsten Gustafsson (c), Paul Jansson (s), Arne Pettersson (s), Anton 
fågelsbo (c), Arne Gadd (s), Per-Axel Nilsson (s), Rolf Rämgård (c), 
Anita Gradin (s), Olle Wästbcrg i Stockholm (fp), Rune Rydcn (m), 
Göthc Knutson (m) och Axel Kristiansson (c). 

Avvikande meningar 

1. av Björn Malin och Olle Wästberg i Stockholm (båda fp) som anser 
att den del av utskottets yttrande som på s. 1 börjar med "När finans
utskottet" och på s. 3 slutar med "berörda frågan" bort ha följande ly
delse: 

I propositionen 1978/79: 160 om fortsatt reformering av inkomst
skatten, m. m., framhåller föredragande statsrådet att såväl de föreslag
na inkomstskattelättnaderna som de i proposition 95 om den kommu
nala ekonomin föreslagna ökade överföringarna till kommunsektorn 
måste finansieras. Totalkostnaden för de olika reformerna beräknas till 
ca 4 450 milj. kr. I propositionen redovisas konkreta inkomstförstärk
ningar om sammanlagt ca 1 850 milj. kr., varom förslag numera också 
i olika propositioner förelagts riksdagen. 

Beträffande det återstående finansieringsbehovet framhåller föredra
ganden att det i dagens skattesystem väsentligen endast finns två möj
ligheter att täcka det, nämligen antingen genom en höjning av mer
värdeskattcn eller genom en höjning av någon arbetsgivaravgift. I riks
dagen har emellertid också framförts förslag om införande av en ny 
skatteform, som kallats allmän produktionsfaktorskatt. En utredning 
om olika former av bruttoskatten har därför tillkallats, med uppgift att 
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redovisa de valmöjligheter som finns och konsekvenserna av olika lös
ningar. Utredningen skall arbeta skyndsamt och en preliminär redovis
ning bör föreligga i sådan tid att den kan vara till ledning vid statsmak

ternas ställningstagande till finansieringsfrågan i höst. I denna situation 

bör, enligt föredraganden, valet av finansieringskälla nu anstå samtidigt 
som det betonas att omläggningarna i sin helhet bör finansieras. 

I motionen 2433 (s) hävdas att de utgiftsökningar som är förenade 

med skatteomläggningen kräver en inkomstförstärkning på åtminstone 

samma belopp. I motionen föreslås att riksdagen nu gör ett "uttalande" 

om att kostnaderna för en skatteomläggning skall finansieras genom ett 

skatte- och avgiftsuttag på produktionen som ger staten full täckning 

för de kostnader som är förenade med skatteomläggningen. Också i 

motionen 2433 förutsätter man att det definitiva beslutet med åtföljan

de lagändringar om finansieringarna av skatteomläggningarna tas av 

riksdagen i höst. 

I motionen 2432 (c) föreslås att hela beslutet om skatteskala i den 
statliga inkomstskatten för 1980 skjuts upp till hösten och att beslut 

om finansieringarna av skatteomläggningen då självfallet också skall tas 

i höst. I motionen framhålls f. ö. att man inte bör finansiera ordinarie 
statliga utgifter via socialförsäkringssystemet. 

I motionen 2349 (m) avvisas uppfattningen att det i nuvarande sam

hällsekonomiska och statsfinansiella läge skulle vara nödvändigt att en 

skatteomläggning i allt väsentligt måste finansieras genom skattehöj

ningar på andra områden. Man påpekar i motionen att behovet av 

skattehöjningar under 1980 är helt avhängigt av konjunkturutveckling
en i stort och att några bestämda uttalanden i fråga om finansieringen 
därför inte kan göras nu. 

Enligt finansutskottets mening är det, så som framhållits i proposi
tionen och i några av motionerna. nödvändigt att kompensera statsbud
geten såväl för inkomstbortfallet till följd av en fortsatt reformering av 
inkomstskatten som för utgiftsökningarna i fråga om den kommunala 
skatteutjämningen m. m. En utebliven finansiering leder eljest till en 

oförsvarlig ökning av det redan stora budgetunderskottet. Utskottet an

ser därför att riksdagen nu bör uttala sig för att de aktuella reformerna 

i sin helhet finansieras. Om regeringens förslag till höjningar av vissa 

skatter och avgifter godtas av riksdagen har ett belopp om ca 1 850 

milj. kr. täckts in. För att täcka återstående finansieringsbehov torde 

i dagens skattesystem, så som framhålls i propositionen, endast två 

skatteformer komma i fråga, nämligen mervärdeskatten eller någon ar

betsgivaravgift. Ett nytt alternativ kan möjligen vara den s. k. allmänna 
produktionsfaktorskatt som föreslagits i motionerna 1697 och 2433. 

Regeringen har tillkallat en särskild utredning om olika former av 

bruttoskatter. Denna utredning, som redan inlett sitt arbete, skall bl. a. 

närmare belysa konsekvenserna av införande av en produktionsfaktor-
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skatt och jämföra dess verkningar med nu existerande skatteformer. 
Utredningen skall arbeta skyndsamt och ett preliminärt material skall 
redovisas i sådan tid att det kan vara till ledning för statsmakternas 
ställningstagande till finansieringsfrågan nu i höst. Med detta underlag 
bör det då vara möjligt att bättre bedöma vilken form av indirekt be
skattning som skall väljas för att täcka det föreliggande finansierings
behovet. 

Mot denna bakgrund delar finansutskottet den bedömning som görs 
såväl i propositionen som i motion 2433, nämligen att det definitiva 
finansieringsbeslutet bör anstå till i höst. Riksdagen bör inte nu binda 
sig i fråga om valet av finansieringskälla, utan inskränka sig till utta
landet att reformerna i fråga om den statliga inkomstskatten och den 
kommunala ekonomin i sin helhet bör finansieras och att beslut om 
hur finansieringen skall ske bör fattas i höst. 

I motionen 2432 föreslås att inte bara finansieringsbeslutet utan ock
så beslutet om den statliga inkomstskattens utformning skall uppskjutas 
till i höst. Finansutskottet vill emellertid erinra om att det för arbets
marknadens parter är viktigt att förutsättningarna i form av inkomst
skattelättnader är kända när avtalsförhandlingarna skall inledas. Om 
riksdagens beslut kommer först i november eller december, vilket er
farenhetsmässigt är fallet när skattebeslut fattas under hösten, är detta 
en nackdel. I år gäller också att gällande avtal löper ut redan i slutet 
av oktober, vilket innebär att det är mer angeläget än någonsin att för
handlingsstarten inte onödigtvis fördröjs. Utskottet vill vidare betona 
att bl. a. ledande företrädare för TCO uttalat att marginalskattelättna
der av den omfattning propositionen föreslår är ett minimum för att ge 
en god grundval för löneavtalen. Till sist kan utskottet också konstatera 
att ett beslut om sänkta marginalskatter nu i vår överensstämmer med 
trepartiregeringens regeringsförklaringar såväl hösten 1976 som hösten 
1978. 

I och för sig kunde det då hävdas att även frågan om reformernas 
finansiering är ett viktigt inslag i avtalsförhandlingarnas förutsättningar 
och att ett beslut även på denna punkt borde fattas redan nu i vår. Som 
utskottet redovisat står det emellertid klart att ytterligare faktamaterial 
behövs för att riksdagen skall kunna fatta ett väl underbyggt beslut på 
denna punkt. Inte minst från löntagarorganisationernas sida har man 
efterlyst den ytterligare belysning av de olika tänkbara alternativen som 

nu skall ges genom den snabbutredning som tillkallats. Även konjunk
turpolitiska skäl kan anföras för att vänta med ställningstagandet till 
finansieringsfrågan i de delar bruttoskatter skall utnyttjas. 

I debatten efter det att propositionen framlagts har emellertid den 
åsikten framkommit att ett beslut om inkomstskatteskalan m. m. inte 
kan fattas i vår därför att finansieringsfrågan inte är i detalj löst. Från 
regeringens sida har därvid uttalats att man är beredd att medverka till 
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ett beslut om finansieringen av hela reformpaketet vid innevarande 

riksmöte. om det visar sig att majoritet finns för detta. Finansutskottet 

anser på angivna grunder att finansieringsbeslutet bör anstå och att 

riksdagen nu endast bör uttala att en fullständig finansiering är nöd

vändig i höst. Finansutskottet förutsätter dock att skatteutskottet prövar 

en annan lösning i fråga om tidpunkt för finansiering, om en sådan lös

ning trots allt visar sig mest ändamålsenlig för att säkerställa att ett 

beslut om skatteskalan m. m. fattas nu i vår. 

Finansutskottet vill i sammanhanget påpeka att regeringen i proposi

tionen 95 redovisar förslag om förenklad beräkning av det kommunala 

skatteunderlaget. De härav följande lagförslagen läggs fram i propositio

nen 160. Den lösning av fragan som regeringen föreslagit är direkt knu

ten till utformningen av skatteomläggningen för 1980. I motionerna 

2371 (si och 2433 (s) yrkas avslag på regeringens förslag. För att få en 

samlad behandling av frt1gan överlämnas hiirmed yrkandet 6 i motio

nen 2371 av finansutskottet till skatteutskottet. Finansutskottet tillstyr

ker från sina utgångspunkter förslaget i propositionen till förenklad 

skatteberäkning. 

2. av Rune Ryden och Göthe Knutson (båda m) som anför: 

Finansutskottet kommer senare i samband med sin behandling av 

kompletteringspropositionen att få tillfälle att mer i detalj behandla 

utvecklingstcndenserna i den svenska ekonomin på kortare och längre 

sikt. Att regeringen i propositionen 160 om fortsatt reformering av in

komstskatten m. m. och i propositionen 95 om den kommunala ekono

min inte sökt sätta in där framlagda förslag i ett vidare samhällseko

nomiskt perspektiv är i och för sig att beklaga. En sådan analys finns 

däremot i moderata samlingspartiets motion 1978/79: 2349. 

Enligt vår uppfattning förutsätter en utveckling, som kommer ens i 

närheten av de förhållandevis optimistiska beräkningarna i 1978 års 

långtidsutredning, att skattepolitiken ges en sådan utformning, att den 

möjliggör reala inkomstförbättringar efter skatt för den yrkesverksam

ma delen av befolkningen. Detta förutsätter en långtgående återhåll

samhet med offentliga utgifter för att eliminera behovet av skattehöj

ningar. Det förutsätter vidare en sådan utformning av skattepolitiken 

att det lönar sig att arbeta och att arbete, företagande, initiativ och spa

rande stimuleras. 

Förslagen i proposition 160 i fråga om en nedjustering av marginal

skatterna samt om tillskapandet av ett marginalskattetak kan enligt vår 

bedömning ses som ytterligare steg i en sådan politik och en fortsättning 

av den reformering som inleddes av den borgerliga trepartiregeringen 

genom skatteomläggningarna för 1977 och J 978 samt genom indexreg

leringen av skatteskalan. Riksdagen bör enligt vår uppfattning under 
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våren fatta beslut i dessa frågor. Att som utskottets majoritet av social
demokrater och centerpartister förordar skjuta upp ett beslut till hösten 
om utformningen av skatteskalorna för 1980 är enligt vår bedömning 
inte meningsfullt. Det är tvärt om angeläget att t. ex. parterna på arbets
marknaden på ett så tidigt stadium som möjligt har kännedom om de 
skatteregler som kommer att gälla under nästa år för att därigenom 
kunna göra de överväganden som erfordras inför slutandct av nya avtal. 

Vad gäller finansieringen av en skatteomläggning kan däremot denna 
fråga med fördel skjutas till hösten, när vi vet mer om den ekonomiska 
utvecklingen under 1980. Behovet av skatteåtgärder är beroende av så
väl den interna som den externa ekonomiska utvecklingen liksom av 
löne- och kostnadsutvecklingen i övrigt. Målet bör vara att några skatte
höjningar inte alls skall ske. 

J· 
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Bilaga 2 

över viss del av propositionen 1978/79: 160 om fortsatt reformering 
av inkomstskatten, m. m. jämte motion 

Till skatteutskottet 

Genom beslut den 3 april 1979 har skatteutskottet berett socialför
säkringsutskottet tillfälle att yttra sig över dels propositionen 1978179: 
160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m., punkterna 13 och 
14 i hemställan, dels den i anledning av propositionen väckta motio
nen 1978/79: 2433 av Olof Palme m. fl. (s) i motsvarande del (yrkan

dena 12 och 13). 
Försäkrad, som är inskriven hos försäkringskassa, har rätt till sjuk

penning om han har en årlig förvärvsinkomst som uppgår till minst 
4 500 kr. eller är s. k. hemmamake. Med hemmamake avses sådan för
säkrad som har en arbetsinkomst som understiger 4 500 kr. om året men 
som är gift och stadigvarande sammanbor med sin make eller, i annat 
fall, stadigvarande sammanbor med barn under 16 år eller med någon 
som han tidigare har varit gift med eller har eller har haft barn med. 
För varje sjukpenningförsäkrad förvärvsarbetande fastställer försäk
ringskassan en sjukpenninggrundande inkomst. Härmed avses den in

komst i pengar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad som 
den försäkrade kan antas komma att få under det närmaste året. 

Fr. o. m. år 1974 är sjukpenningen skattepliktig och pensionsgrun
dande. I samband med denna reformering av sjukpenningförsäkringen 
höjdes den nedre inkomstgränsen för tillhörighet till försäkringen från 
1 800 kr. till 4 500 kr. (prop. 1973: 46, SfU 1973: 21, rskr 197). Före
dragande departementschefen anförde i anslutning härtill att den nedre 
inkomstgränsen tämligen nära följt deklarationspliktsgränsen alltsedan 
den obligatoriska sjukpenningförsäkringen infördes och att gränserna 
för å ena sidan deklarations- och skatteplikt och å andra sidan tillhörig
het till sjukpenningförsäkringen borde överensstämma. För en höjning 

av inkomstgränsen talade enligt departementschefen också den allmänna 
löneutvecklingen sedan år 1962 då gränsen om 1 800 kr. bestämdes. 

I lagen om arbetsskadeförsäkring, som trädde i kraft den 1 juli 1977, 
har införts bestämmelser som innebär att den sjukpenninggrundande in

komsten i regel läggs till grund för beräkning av sjukpenning och liv
ränta från arbetsskadeförsäkringen. Om årsinkomsten är lägre än 4 500 
kr., skall ersättningsunderlaget beräknas till detta belopp. Motiven 
bakom bestämmelserna var bl. a. att skapa enhetliga beräkningsgrunder 
för sjukpenning inom socialförsäkringsområdet (prop. 1975176: 197, 
SfU 1975176: -10, rskr 377). 
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I den föreliggande propositionen läggs fram förslag bl. a. om att vissa 
skattepliktiga förmåner, såsom sjukpenning m. m., skall inräknas i det 
kommunala skatteunderlaget. För att balansera den ökning av det nämn
da skatteunderlaget som blir följden av förslaget bör, enligt propositio
nen, grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxeringen höjas från 
4 500 kr. till 6 000 kr. samtidigt som den av staten finansierade sär
skilda skattereduktionen minskas i motsvarande mån. Enligt uttalanden 
i propositionen medför det höjda grundavdraget att någon kommunal 
skatt inte blir aktuell - och i praktiken inte heller någon statsskatt -
förrän inkomsten överstiger 6 000 kr. I propositionen erinras om att 
departementschefen i annat sammanhang (prop. 1978179: 11 l, bil. 7) 
har föreslagit att deklarationspliktsgränsen höjs till 6 000 kr. Motsva
rande beloppshöjning bör enligt propositionen ske även på andra håll 
i skattelagstiftningen där en anknytning finns till grundavdragets stor

lek, t. ex. beträffande skatteplikten för sjukpenning. 
Som en följd av ändrade bestämmelser om kommunalt och statligt 

grundavdrag i skattelagstiftningen föreslås, med i huvudsak samma mo
tivering som när gränsen senast höjdes, att den nedre inkomstgränsen 
för tillhörighet till sjukpenningförsäkringen höjs till 6 000 kr. Detta 
medför i sin tur, enligt propositionen, motsvarande ändringar i lagen 
om arbetsskadeförsäkring. För att förebygga att försäkrade, som vid 
tiden för lagändringens ikraftträdande den 1 januari 1980 har en årlig 
förvärvsinkomst mellan 4 500 kr. och 6 000 kr., får en försämring i 
skyddet vid sjukdom föreslås att sådana försäkrade övergångsvis får 
behålla sin sjukpenningförsäkring enligt nuvarande regler så länge in
komsten uppgår till 4 500 kr. men inte till 6 000 kr. Stiger inkomsten 
till 6 000 kr. eller däröver blir de nya reglerna tillämpliga. 

Motionärerna i motionen 2433, Olof Palme m. fl., begär (yrkandena 
12 och 13) att riksdagen avslår förslagen om ändringar i lagen om all
män försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring. De erinrar om att 
de i en motion med anledning av propositionen 1978179: 95 om den 
kommunala ekonomin yrkar avslag på regeringens förslag om en höj
ning av det kommunala grundavdraget till 6 000 kr. Motivet för motio
närernas avslagsyrkande är att regeringen inte har presenterat en till
fredsställande lösning på hur den framtida kostnadsfördelningen mellan 
stat och kommun skall utformas om kommunerna får tillgodoräkna sig 
skatten på förmånsinkomsterna. Härtill kommer enligt motionärerna att 

förslagen kommer att skapa byråkratiska följdverkningar av betydande 
omfattning. Motionärerna finner det också anmärkningsvärt att rege
ringen utan föregående remissbehandling lagt fram förslag som medför 
administrativa svårigheter. Intill dess ett bättre förslag föreligger om hur 
man skall kunna bevara neutraliteten mellan stat och kommun i fråga 
om beskattningsrätten på förmånsinkomsterna bör grundavdragen en
ligt motionärernas mening bibehållas vid 4 500 kr. vid såväl den statliga 
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som den kommunala beskattningen. De yrkar till följd härav ~1vslag på 

samtliga förändringar som förorsakas av regeringsförslaget om de änd

rade grundavdragen. 

Utskottet, som ansluter sig till motionärernas överväganden, anser -

från de synpunkter utskottet har att företräda - att någon höjning inte 

bör ske av den nedre inkomstgränsen för tillhörighet till sjukpenning

försäkringcn. Som en följd härav kan utskottet inte heller biträda för

slaget om ändringar i lagen om arbetsskadeförsäkring. Utskottet före

slår således att skatteutskottet tillstyrker bifall till motionen 2433, yr

kandena 12 och 13, och avstyrker bifall till propositionen. punkterna :I 3 

och 14 i hemställan. 

Stockholm den 17 april 1979 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

SVEN ASPLlNG 

Närvarande: Sven Aspling (s), Eric Carlsson (c), Per-Eric Ringaby (m), 
Gillis Augustsson (s), Arne Magnusson (c), Helge Karlsson (s), Britta 
Bergström (fp), Eric Marcusson (s), Börje Nilsson (s), Gösta Andersson 
(c), Ralf Lindström (s), Elis Andersson (c), Christer Nilsson (s), Blcnda 
Littmarck (m) och Börje Hörnlund (c). 

Avvikande meningar 

I. av Eric Carlsson, Arne Magnusson, Gösta Andersson, Elis Anders

son och Börje Hörnlund (alla c), vilka anser att det avsnitt av utskottets 

yttrande på s. 3 som börjar med "Utskottet. som'' och slutar med "i 

hemställan." bort ha följande lydelse: 

Såsom framgår ovan av uttalanden i propositionen är den föreslagna 

höjningen av den nedre inkomstgränsen för tillhörighet till sjukpen

ningförsäkringen och följdändringarna i lagen om arbetsskadeförsäk

ring en konsekvens av regeringens förslag om bl. a. ändringar beträf

fande det kommunala och det statliga grundavdragct. På grund härav 

anser utskottet att skatteutskottet endast bör biträda sådana ändringar 

i Ingen om allmän försäkring och Ingen om arbetsskadeförsäkring som 

kan följa av skatteutskottets beslut i frågan om grundavdragen vid 

hesknttningen. 

2. av Per-Eric Ringaby (m), Britta Bergström (fpl och Blenda Litt

marck (m), vilka anser att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 3 som 

hörjnr med "Utskottet. som" och slutar med "i hemställan." bort ha 

följande lydelse: 

Såsom framgår ovan av uttalanden i propositionen är den föreslagna 

höjningen av den nedre inkomstgränsen för tillhörighet till sjukpcn

ningförsäkringen och följdändringarna i lagen om arbetsskadeförsäk-
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ring en konsekvens av regeringens förslag om bl. a. ändringar beträf
fande det kommunala och det statliga grundavdraget. Under förutsätt
ning att de i propositionen föreslagna ändringarna beträffande grun<l
av<lragen genomförs anser utskottet - från de synpunkter utskottet har 
att företräda - att skatteutskottet bör tillstyrka bifall till punkterna 13 
och 14 i propositionens hemställan samt avstyrka bifall till motionen 
2433, yrkandena 12 och 13. 
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ÖH~r motionen 1978/79:2435 såvitt angår frågan om stöd till fackliga 
organisationer 

Till skatteutskollet 

Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillf:ille att yttra sig 

över motionen 1978179:2435, yrkandet 4, av Lars Werner m. fl. (vpk). 

Motionen har väckts med anledning av propositionen 1978/79: 160 om 

fortsatt reformering av inkomstskatten. m. m. 

Motionen 

I motionen anförs under rubriken Avdrag för fackföreningsavgifter: 

Det finns bland de fackliga organisationerna ett starkt - och befogat -

intresse av att en avdragsrätt för fackföreningsavgifter införs. Motiven är dels 

att avdrag medges för avgifter till arbetsgivarorganisationer. dels ock att det 

för den enskilde medlemmen inte skall vara alltför ekonomiskt betungande 

att genom medlemskap delta i och stödja de fackliga organisationernas 

verksamhet. Dessa skäl bör tillmätas stor vikt vid riksdagsbehandling av 

frågan. 

Samtidigt är det enligt vpk:s mening en illusion att tro att likställighet på 

detta sätt kan uppnås mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaror

ganisationerna. Detta talar för att slopa avdragsrätten för avgifter till 

arbetsgivarorganisationer. De fackliga organisationernas verksamhet bör i 

stället stödjas på annat sätt. Detta kan exempelvis ske genom införandet av 

ett direkt statligt stöd till de fackliga organisationerna. Detta kan exempelvis 

utgå med samma belopp som värdet av att avdragsrätt för fackföreningsav

gifterna inte införs. - Däremot bör den hittillsvarande skatteplikten för 

erhållna konfliktunderstöd från arbetsgivarorganisation bibehållas. Likaledes 

bör skattefriheten för erhållet understöd från arbetslöshetskassa bibehållas av 

principiella skäl. 

Motionen mynnar på denna punkt ut i ett yrkande (4) att riksdagen skall 

besluta att hos regeringen hemställa om förslag till ett stöd till de fackliga 

organisationernas verksamhet enligt de i motionen angivna linjerna. 

Utskottet 

Som framgår av motionen är det ett skatterättsligt resonemang som ligger 

bakom motionsyrkandet. Arbetsmarknadsutskottet har inte sett som sin 

uppgift att bedöma de aspekterna på frågan. 
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Statligt stöd utgår i viss omfattning till organisationer på arbetsmarknaden 

men då for speciella ändamål främst i samband med utbildning, l. ex. om ny 

arbetsrättslig lagstiftning. I samband med övervägändena om en ny förtro

cndemannalag har det varit aktuellt med statsbidrag för att stödja viss 

regional facklig verksamhet. 

Det saknas underlag för att ta ställning till frågan om allmänt organisa

tionsstöd av den typ och storlek som motionärerna tänker sig. Motions

yrkandet avstyrks därför. När det gäller att vid sidan av medlemsavgifter 

finansiera facklig verksamhet vill utskottet peka på den gällande fönroen

demannalagen som innebär att produktionen direkt får bära kostnader för 

facklig verksamhet i anslutning till arbetsplatserna. 

Stockholm den 24 april 1979 

På arbetsmarknadsutskottets vägnar 

EL VER JONSSON 

Nä1TOrande: Elver Jonsson (fp), Bengt Fagerlund (S), Jan-Ivan Nilsson (c), Alf 
Wennerfors(m), Birger Nilsson(s), Gördis Hörnlund(s), Allan Gustafsson (c), 
Erik Johansson i Simrishamn (s), Filip Fridolfsson (m), Ingrid Ludvigsson (s), 
Arne Fransson (c), Bernt Nilsson (s), tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson 
(fp), Pär Granstedt lc) och Frida Berglund (s). 
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Yttrande i anledning m· prop. 1978/79: 160 0111 .fi1rts1111 rt'.fimnering 111· 

inkomstskal/en, m.111. 

Riksdagens skatteutskott har beslutat att under hand bereda riksskatte

verket <RSV> och nflgon liinsstyrelse tillfälle att frftn tekniska utgi'1ngspunk

ter yttra sig över prop. 1978/79: 160 i vad avser förslagen om ökning av det 

kommunala skatteunderlaget, höjning av det kommunala grundavdraget 

och slopande av det statliga grundavdraget. 

RSY för i anledning härav anföra följande. 

Ökning al' dcr ko111111111wla sk1111e1111der/11ge1 

Genom ändringar i lagen ( 1965: :!69) med siirskilda besfammelser om 

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. samt i lagen 

( 1961: 436) om församlingsstyrelse föresli1s ökning av det kommunala skat

teunderlaget. Det föreslagna systemet medför betydande administrativa 

förenklingar. 

J::nhetligt 11nderlag ji'ir inko111s1heska1111i11gcn 

Piire taxeringsåret 197:! var kommunalskatten avdragsgill vid taxering 

till statlig inkomstskatt. De taxerade inkomsterna blev diirigenom olika vid 

den statliga och kommunala taxeringen. Detsamma giillde om den beskatt

ningsbara inkomsten. 

Genom 1970 års skattereform blev iiverensstiimmelsen mellan den stat

liga m:h kommunala taxeringen bättre. Detta var en följd av att kommu

nalskatteavdraget avskaffades för fysiska personer m. Il. och att möjlighet 

för ena maken att utnyttja andra makens ortsavdrag togs bort. Det råder 

inte någon tvekan om att denna reform innebar en förenkling. Exempel på 

detta iir att 

informationen till de skattskyldiga kunde göras mer liittillgiinglig, 

de skattskyldiga tick liittare att kontrollera sina skatter och 

myndigheternas arbete med jämkning, omriikning av skatt m. m. under

Hittadcs. 

Propositionens förslag om differentierade gnmdavdrag innebiir att arbe

tet i viss utsträckning kompliceras. Enligt RSVs mening ligger förslaget 

inte i linje med senare tiders uttalanden om att skattesystemet måste 

förenklas. 

Under en övergfmgstid av omkring I 0 ftr kommer de föreslagna ändring

arna att medföra merarbete vid omriikning av skatt, eftersom en sådan 

omriikning alltid skall göras med utgi'rngspunkt från de regler som gällde 

det f1r omriikningen avser. Omräkningen nu måste sftledcs göras med 

anledning av iindringar av taxeringar föranledda av beslut i skattedomstol 

eller beslut i taxeringsnämnd vad betriiffar ti!Himpningen av reglerna om 

ackumulerad inkomst. 
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E.r!rn a 1·drag ji'ir .fi1lk{le11sio11iirer 

Förslaget om grundavdrag enbart vid den kommunala taxeringen torde 

komma att medföra att RSVs anvisningar blir mer komplicerade och till 

följd h~irav svärarc all tillämpa exempelvis genom att extra avdrag mäste 

medges med olika belopp vid taxeringarna till statlig och kommunal in

komstskatt. 

Skatt cred11krio111.' 11 

Skattereduktionen infördes genom 1970 års skaltereform. Den avsåg 

bl. a. att kompensera bortfallet av ortsavdrag (grundavdrag) för hemma

make. Skattereduktionens storlek lir beroende av andra makens statligt 

taxerade inkomst. 

Nu föresli1s att det statliga grundavdraget avskaffas. Man kan da fräga 

sig vad skattereduktionen avser att kompensera. Det samspel som finns 

mellan ena makens grundavdrag och andra makens skattereduktion fram

gtir av bilagda tablft. 

Som nämnts ovan är skattereduktionens storlek beroende av andra 

makens statligt taxerade inkomst. Detta har varit logiskt så länge Je 

statliga och kommunala taxering;irna sammanfallit eller varit av ungefär 

lika storlek. I det föreslagna systemet finns inte samma logik kvar. 

Grundtanken med skattereduktionen var således att ers1itta grundavdra

get m:h d1irvid siirskilt det statliga grundavdraget. Drt detta nu föreslås 

avskaffat iir det mer logiskt att ena makens skattereduktion knyts an till 

undra makens ko1111111111alt taxernJe inkomst. Taxering till kommunal in

komstskatt kan emellertid ske inte bara i hemortskommunen utan också i 

annan kommun och hänsyn bör därvid tas till summan av de kommunalt 

taxerade inkomsterna. Detta bereder inte några större svårigheter efter

som debitering av skatt för fysiska personer sker enbart i hemortskom

munen. varvid även taxeringar i annan kommun beaktas. 

Bcgriin.rningsregc/11 (i/1:11 s. k. 80/85 o/~regc/11) 

Avskaffandet av det statliga grundavdraget fär vissa följuverkningar vid 

tillämpning av bcgränsningsregeln. Utgångspunkt för beräkning av be

gränsningen (spärrbeloppetl är den statligt beskattningsbara inkomsten. 

Det statliga grundavdragel föreslås emellertid avskaffat och för att skatte

skärpning inte skall uppkomma till följd härav föreslås att utgångspunkten 

för beräkningen skall vara den statligt beskattningsbara inkomsten mins

kau med 4 500 kr. 

Den synnerligen komplicerade beriikningen .av begränsningen belastas 

med ytterligare ett moment. nämligen minskningen med 4 500 kr. Detta kan 

förefalla harmlöst men varje ytterligare moment kräver ändring av blanket

ter, information till de skattskyldiga och myndigheter. 
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Beräkning av skatt på B-inkvmst 

Vid beräkning av beskattningsbar B-inkomst gäller en friregel om 2 000 

kr. Om ena maken inte haft annan inkomst än B-inkomst har denna kunnat 

uppgå till 4 500 kr. utan att B-inkomstcn lagts samman med makens A

inkomst vid debitering av skatt. 

För att skatteskärpningar skall undvikas föreslås att minst 4 500 kr. av 

den beskattningsbara inkomsten skall vara A-inkomst (i lagtexten har 

ordet "beskattningsbar" A-inkomst fallit bort). Vad som sagts ovan om 

begränsningsregeln gäller också i detta fall. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid 

den slutliga handläggningen har därjämte närvarit skattedirektörerna Nils

son och Berglöf samt biträdande skattedirektören Lundin, föredragande. 

Gösta Ekman 

Tore Lundin 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 


