
Skatteutskottets betänkande 

1978/79:57 

med anledning aY propositionen 1978/79:210 om ändrad företagsbe
skattning jämte motioner 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i propositionen 1978179:210 att 
riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

lag om allmiin investeringsfond, 
2 lag om allmän investeringsreserv, 

3 lag om upphovsmannakonto, 
4 lag om lindring i kommunalskattelagen (1928:370), 
5 lag om ändring i lagen (194 7:576) om statlig inkomstskatt, 
6 lag om ändring i lagen (1941:416) om arvskatt och gåvoskatt, 

7 lag om iindring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, 
8 lag om lindring i lagen (1951 :763) om beriikning av statlig inkomstskatt för 

ackumulerad inkomst, 
9 lag om iindring i lagen ( 1960:63) om riitt till förlustutjiimning vid taxering 

för inkomst, 
10 lag om iindring i lagen ( 1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss 

aktieutdelning. 

I propositionen liiggs fram förslag om ändrade regler fbr beskattning av 
företag. Förslaget, som bygger på företagsskatteberedningens slutbetiinkande 
(SOU 1977:86 och 87) Beskattning av företag, berör två huvudområden inom 
företagsbeskattningen. Det första området giiller möjligheten för olika 
kategorier av rörelseidkare att bygga upp obeskattade reserver(skattekrediter) 
och att skattemiissigt fördela inkomster mellan olika år. Det andra huvud
området avser frågor rörande s. k. kedjebeskattning inom bolagssektorn samt 
koncernbeskattning. 

Enligt nuvarande regler kan obeskattade reserver byggas upp i första hand 
genom nedskrivning av lager och - såvitt giiller aktiebolag och ekonomiska 
föreningar - genom avsättning till investeringsfond för konjunkturutjiim

ning. I propositionen föreslås att de nuvarande allmänna lagernedskrivnings
reglerna skall kompletteras med en möjlighet till lönebaserad reservering. 
Syftet med denna nya bas för bildande av skattekrediter iir bl. a. att ge 
löneintensiva företag ökade möjligheter att hålla sysselsiittningen uppe iiven 
under förlustperioder. Förslaget innebiir niirmare bestiimt att den som 

bedriver rörelse eller jordbruk kan få avdrag för belopp som avsiitts till ens. k. 
resultatutjiimningsfond. Avsiittningen får uppgå till högst 20 % av beskatt
ningsårets lönesumma. I fråga om fysiska personer som bedriver rörelse eller 
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jordbruk (egenfiiretagarel får avsiittning göras med - förutom 20 '},; av lönen 
till anstiillda - högst IS ();; av egenföretagarens inkomst före fondavsiittning

en. 
Avsiittningen till resultatutjiimningsfond utgör ett alternativ till lagerned

skrivning. Ett företag som yrkat avdrag for sådan avsiittning har diirför inte 
rätt att till någon del utnyttja de allmiinna reglerna för lagernedskrivning. För 
att förhindra obehöriga skatteförmtmer genom uppdelning av verksamhet på 
flera formellt frist<'1ende företag föreslås vidare att lagernedskrivningsriitten 
skall gå förlorad iiven om ett niirstående företag har gjort avsättning till 

resultatutjiimningsfond. 
F. n. får högst 40 'lri av årsvinsten siittas av till investeringsfond. En 

förutsiittning för att avsiittningen skall vara avdragsgill iir att 46 '\; - för 
ekonomiska föreningar 40 '\; - av det avsatta beloppet betalas in på ett 
riintelöst konto i riksbanken. I propositionen föreslås att utrymmet för 
fondavsiittningen ökas från 40 ''il till 50 '\; av årsvinsten samt att det belopp 
som skall betalas in till riksbanken höjs fr:'111 40 ''i', resp. 46 '1

11 till SO '!t). 

Samtidigt föreslås att den relativt siillan utnyttjade möjligheten att göra 
avsiittning till investeringsfond för skngsbruk avskaffas genom att skogsfon
der och rörelsefonder slås samman. 

I propositionen föreslås vidare att ett investeringsfondsliknande system 
skall införas för egenföretagare. En egenföretagare skall enligt förslaget 
kunna siitta av högst hiilften av inkomsten av rörelsen eller jordbruket till en 
s. k. allmiin investeringsreserv. för att avdrag skall medges för avsiittningcn 
krävs att egenföretagaren betalar in ett belopp motsvarande hela avsiittningen 
på en siirskild bankriikning (allmiint investeringskonto). Den allmänna 
investeringsreserven får enligt förslaget i princip utnyttjas endast för 
investeringsiindamål, dvs. för anskaffning av maskiner och andra inventarier 
samt för arbeten på byggnader och markanliiggningar m. m. Under de första 
t~m åren efter avsiittningen iir investeringsreserven bunden, vilket innebiir 
att reserven inte får utnyttjas utan tillstånd av regeringen eller annan 
myndighet. Sedan denna temårsperiod har gått till iinda får reserven utnyttjas 
utan tillstånd för investeringsiindamål under en ny femårsperiod. Tio år efter 
avsiittningen skall eventuellt kvarvarande del av reserven tas upp till 
beskattning. Om en egenföretagare tar ut medel från investeringskonto utan 
att anviinda motsvarande del av reserven för ett tillåtet investeringsiindamäl 
<lterförs reserven till beskattn'ng. Samtidigt beskattas egenforctagaren i regel 
för ett siirskilt tilt:iggsbelopp. 

De föreslagna bestiimmelserna om allmiin investeringsreserv innehåller 
siirskilda regler för yrkestiskare. En yrkesfiskare skall sålunda kunna anv~inda 
investeringsreserven fritt under hela tioärsperioden. Dessutom föreslås att 
kravet att investeringsreserven skall utnyttjas rör investeringsiindamäl inte 
skall giilla i det fall då en yrkesfiskare har drabbats av en inkomstminskning. I 
en sådan situation skall yrkesfiskaren utan tilliigg kunna Mer!Ora reserven 
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l. ex. för bestridande av löpande driftkostnader. 
För kulturarbetare föreslås ett inkomstutjiimningssystem av skogskonto

modell. Förslaget innebiir i huvudsak att en kulrnrarbetare. som visst år har 
fått en ovanligt hög inkomst. kan fördela beskattningen av en del av 
inkomsten på de diirpå följande sex beskattningsåren. Tekniskt sett görs 
denna inkomstutjämning på det siittet att kulturarbetaren får avdrag för 
belopp som betalas in på ett siirskilt bankkonto (upphovsmannakonto). 
Beloppet beskattas niir det, senast efter sex år, betalas ut från banken. Den 
föreslagna inkomstutjiimningen knyts till ersiittningar som elen skattskyldige 
uppbiir i egenskap av upphovsman enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk och som skattemiissigt skall redovisas som 
intiikt av rörelse. 

Propositionen innehåller också förslag om en tekniskt inriktad översyn av 
reglerna för nedskrivning av lager. För att förhindra missbruk genom förvärv 
avs. k. bokslutslager föreslås att de allmänna lagerneclskrivningsreglerna inte 
skall giilla om det iir uppenbart att den skattskyldige har förviirvat visst 
varuparti för annat iindamål än den vanliga verksamheten. Vidare fOreslås att 

lager av djur påjordbruksfastighet eller i renskötsel rörelse skall värderas med 
utgångspunkt i en uppskattad genomsnittlig procluktionskostnad för djuren 
och inte - som f. n. - på grundval av djurens genomsnittliga marknadsvär

de. 
Det i Sverige tillämpade systemet för beskattning av bolagsinkomster 

innebär bl. a. att aktiebolagen först beskattas för sina vinster och att 
beskattning därefter också sker hos aktieägarna niir vinstmedlen delas ut 
!dubbelbeskattning). I ett sådant system kan vinstmedel. som slussas mellan 
två eller flera bolag innan de delas ut till de slutliga bolagsägarna. bli 
beskattade i tre eller flera led (kedjebeskattning). När medlen förs mellan 
svenska bolag, iir kedjebeskattningen i stor utstriickning upphiivd. I propo
sitionen föreslås viss ytterligare inskränkning av kedjebeskattningen i dessa 
fall. 

Kedjebeskattning kan också uppkomma när ett svenskt moderbolag 
uppbär utdelning från utliindskt dotterbolag. Genom de dubbelbeskattnings
avtal som Sverige har ingått med andra liinder har denna form av 
kedjebeskattning reducerats eller eliminerats. Vi saknar dock avtal med vissa 
länder där svenska fOretag gör betydande investeringar. I propositionen 
föreslås att en möjlighet skall öppnas att medge dispens från kedjebeskatt
ningen i de fall då avtal saknas. 

Propositionen innehåller också förslag om iindring i koncernbiclragsregler
na. F. n. kan ett företag få avdrag för koncernbidrag som lämnas till vissa 
niirstående företag inom samma koncern men cliiremot i regel inte för bidrag 
som liimnas direkt till koncernföretag som inte iir på samma sätt närstående. 

Det är dock möjligt att med bibehållen avdragsriitt fåra koncernbidrag 
etappvis genom en koncern till sådana företag. När koncernbidrag på detta 
sätt går i nera led genom koncernen, uppkommer särskilda problem vid den 
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kommunala beskattningen. för att komma till riitta m.::d dessa probl.::m 
föreslås i propositionen att avdrag i betydligt större utstriickning iin hittills 
skall kunna medges för koncernbidrag som liimnas direkt till företag utanför 
niirstf1endekretsen. Samtidigt upphiivs miijligheterna att med avdragsriill 
föra koncernbidrag genom flera led. 

Inom niiringslivet förekommer inte siillan all ell f\iretag bedriver verksam
het genoms. k. kommissioniirsforctag. Enligt nuvarande regler får kommis
sioniirstliretagets vinst redovisas hos huvudfiiretagct iiven om motsvarande 
vinstöverflyttning genom koncernbidrag inte skulle ha tillttlits. I propositio
nen föreslås att sådan vinstövertlyttning till huvudföretaget i fortsiillningen 
skall godkiinnas bara i de fall då fiirutsiittningarna för avdrag for koncernbi
drag iir uppfyllda. 

I propositionen liiggs slutligen fram förslag om vissa iindringar i bestiim
melserna om aktiebolagens riill till avdrag pft nyemitterade aktier, det s. k. 

Annell-avdragel. Sytiet med iindringarna iir all biittre iin hittills anpassa 
avdragsreglerna till bestiimmelserna om dubbel- och kedjebeskattning. 

De nya reglerna avses i huvudsak bli tilliimpliga första g{rngen vid 1981 [1rs 
taxering. Det föreslås dock att avdrag för avsiitlning till allmiin investerings
reserv och uppskov med beskattning för insiiltning på upphovsmannakonto 
skall kunna medges redan vid 1980 års taxering. Den nya dispensregel som 
avser utdelning frim utliindskt dotterbolag föreslå~ bli tilliimplig p[1 utdelning 
som har blivit tillgiinglig för lyftning etier utgången av år 1978. 

Författningsförslagen har följande lydelse. 
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I Förslag till 
Lag om allmän imesteringsfond 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

§ Vid beriikning av nettointiikt av jordhruksfostighet eller av rörelse enligt 
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomst

skatt har svenskt aktieholag. svensk ekonomisk förening och svensk 

sparhank riitt till avdrag enligt denna laµ for belopp som i riikenskaperna har 

avsatts till allmiin investeringsfond. Sparbank får i balansriikningen ta upp 

allmiin investeringsfond under heniimningen investeringskontn. 

Har ett företag under beskattningsåret haft nettointiikt av såviil jordbruks
fastighet som rörelse eller har företaget hedrivit flera jordhruk eller flera 

rörelser. skall avdraget göras i elen forviirvskiilla vars vid taxering till statlig 
inkomstskatt heriiknade nettointiikt före avdraget iir högst. 

2 § Avdrag för avsiittning till allmiin invcsteringsfond medges med hiigst 

hiilften av den justerade årsvinsten. Med justerad årsvinst avses ärsvinsten 

enligt foststiilld balansriikning sedan årsvinsten. i den mån den påverkats av 

nedan angivna poster, 

a) ökats med erlagda eller heriiknadc allmiinna svenska skatter. 

b)ökats med belopp som har avsatts till allmiin investeringsfoncl och annan 
liknande fond. 

c) ökats med helopp som har donerats till allmiinnyttigt eller diirmcd 

jiimförligt iindamål. 
d) minskats med restituerade allmiinna svenska skatter. 

e) minskats med belopp som enligt 6 ~ har återförts från lagerinvesterings
konto jämte tilliigg på sådant belopp samt 

f) minskats med belopp som har föranlett höjning av årsvinsten på grund av 
övertagande av allmiin investeringsf"ond enligt 13 ~. 

Ilar belopp på lagerinvesteringskonto återförts till beskattning medges. 

utöver vad som följer av första stycket. avdrag för avsiittning till allmiin 
investeringsfond med högst helopp som svarar mot det återförda beloppet. i 
förekommande foll ökat med tilliigg p[i det i1terförda beloppet. 

3 § A vclrag medges inte med högre belopp än två gånger det belopp som har 

inbetalats på räntelöst konto i riksbanken <konto för investering). För att 

medföra riitt till avdrag skall inbetalningen ha kommit riksbankskontor till 

handa under det beskattningsår som avsättningen avser eller därefter men 

senast den dag, då företaget enligt 34 ~ I mom. eller 34 ~ 2 mom. 

taxeringslagen () 956:623) skall ha avliimnat allmän sjiilvcleklaration för 

beskattningsåret. 
Inbetalning som har gjorts senare iin vad som sägs i första stycket men 

senast elen 30 juni under taxeringsåret skall. om företaget hegär det, medföra 
samma rätt till avdrag. I nu avsedda fall skall företaget heta la en siirskild avgift 
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till statsverket. Avgiften är fyra procent eller - om inbetalning har gjorts 
senast en vecka efter den i första stycket angivna dagen -en procent av det för 

sent inbetalade beloppet. 
Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som liinsstyrelsen 

bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift enligt 
58 § I mom. första stycket uppbördslagen (1953:272) på avgiftsbeloppet. 
Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i den ordning som giiller 
för indrivning av restförd skatt enligt uppbördslagen. 

Avgifterna iir inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. 

4 § Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. arbetsmarknadssty
relsen kan besluta att allmän investeringsfond skall eller får tas i anspråk för 
ändamål som avses i 5 ~ första stycket. Regeringen eller. efter regeringens 
bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen kan vidare besluta att belopp som 
framdeles avsätts till allmän investeringsfond får tas i anspråk. Beslut som nu 
sagts får avse endast den tid och skall förses med de villkor i övrigt som Higet 
på arbetsmarknaden eller andra förhållanden motiverar. Beslut kan gälla 
samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa företag. 

Allmän investeringsfond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i 
anspråk i samma förvärvskiilla eller i annan förviirvskiilla inom inkomst
slagen jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller. efter regeringens 
bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen kan dock. om särskilda skäl före
ligger, medge att allmän investeringsfond tas i anspråk i förvärvskälla i 
inkomstslaget annan fastighet. 

Företag, som ansöker om att ta allmän investeringsfond i anspråk, skall ha 
berett berörda arbetstagarorganisationer tillfiille att avge yttrande över 
ansökningen. Saknas sådana organisationer, skall i stiillet de anställda på 
liimpligt siitt beredas tillfallc att avge yttrande. Yttrandena skall fogas till 
ansökningen. 

S § Allmän investeringsfond får tas i anspråk för följande ändamål. 
nämligen för 

a) kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket 
beliigen byggnad, som inte utgör lagertillg{mg eller är avsedd att användas 
som bostad, och för avskrivning av ny-. till- eller ombyggnad av sådan 
byggnad, 

b) avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i 
internationell trafik, iir avsedda att anviindas i hiir i riket bedriven verksam
het, samt ombyggnad av fartyg eller luft fartyg och kostnader för reparation av 
fartyg eller luftfartyg, 

c) kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanläggning 
här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsviirdet av 
markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, 

d) kostnader för undersökningsarbete, förberedande arbett. eller tillred-
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ningsarhete i gruva. slenhrotl eller annan liknande fyndighet hiir i riket. 
e) kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utveck

lingsarhele samt kostnader för uthildning av arhetstagare hos företaget. 
f) kostnader för att friimja avsiittningen utomlands av varor som tillverkas 

hiir i riket. 
Belopp. som har avsatts till allmiin investeringsfond. får tas i anspråk 

endast för arbete som utförs. inventarier som levereras och i övrigt kostnader 
som hänför sig till tid efter bokslutsdagen. 

lanspräktagande av allmiin invesleringsfond för iimlam[tl som anges i 
första stycket e) för göras endast av l"öretag som hedriver industriell 
tillverkning. Ianspråktagande enligt första stycket e) och I) får göras endast 
efter medgivande av regeringen. 

Ianspråktagande av allmiin investeringsfond fr'ir inte avse hegagnade 

inventarier. I fråga om inventarier som företaget har anskaffat från niirings
idkare med vilken företaget iir förbundet i viisentlig ekonomisk intressege
menskap fär fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats 
under beskattningsåret. 

Om allmiin invesleringsfond enligt beslut enligt 4 ~ får tas i anspråk för 
arbete som avses i första stycket a) eller c). får företaget. såvida arbetet hiinför 
sig till !lera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett. 
under det sista året ta investeringsfonden i anspråk för avskrivning av 
tillgångarna eller för liickancle av kostnaderna med högst ett helopp som 
svarar mol uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts 
giiller också i fråga om ny- eller omhyggnad av fartyg eller lufHartyg eller i 
fråga om tillgångar som avses i punkt 3 tredje stycket och punkt 4 tredje 
stycket av anvisningarna till 22 ~samt i punkt 7 andra och tredje styckena och 
punkt 16 tredje och fjiirde styckena av anvisningarna till 29 ~ 

kom mu nalskat te lagen ( 1928:370). 

Med byggnader. inventarier och markanliiggningar forstås vid tilliimpning 
av första stycket lillgångar som vicl inkomsttaxeringen behandlas enligt cle 
bestiimmelser som giiller för byggnader. maskiner och andra för stadigvaran
de bruk avseclcla inventarier respektive markanWggningar. Som inventarier 
anses inte tillgångar som avses i punkt 5 av anvisningarna till 29 ~ 

kom mu nalskat tel agen. 

6 § Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. arbetsmarknadssty
relsen kan besluta att allmiin invesleringsfond för tas i anspråk för överföring 
till lagerinvesteringskonto. Belopp. som har överförts till s[1dant konto. skall 
återföras till heskattning senast vid taxeringen för det tredje heskattningsåret 
efterdel under vilket överföringen gjordes. Regeringen kan. om siirskilda skiil 
föreligger. medge att återföringen rnr ske först vid senare taxering. I sådant fall 
skall som skattepliktig int~ikt ocks{1 tas upp etl tilliiggsbelopp som svarar mot 
viss. av regeringen bcstiimd andel av del återförda beloppet. 
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7 § Beslut enligt 4 m:h 6 *~kan !örenas med riitt för fliretagct att gö1'a ett extra 
avdrag vid beriikningen av nettnintiikten av förvlirvskiillan (investeringsav
clrag). 

I fråga om beslut enligt 4 ~beräknas investeringsavdraget på elen del av den 
allmänna investeringsfonden som har tagits i anspråk med stöd av beslutet. 
Avdraget utgör tio procent av det ianspråktagna beloppet om investerings
fonden tas i anspråk för iinclamål som avses i 5 ~första stycket a) eller cH) och 
tjugo procent om investeringsfonden tas i anspräk för iinclamål som avses i 5 ~ 
första stycket bl. 

I fråga om beslut enligt 6 * medges investeringsavdrag för det eller de 
beskallningsår som den beslutande myndigheten bestiimmer. A vclraget 
utgör tio procent av det belopp varmed värdet av lagret har ökat under 
beskallningsåret. Avdraget, eller i förekommande fall summan av avdragen, 
får dock inte överstiga tio procent av det belopp som har överförts till 
lageri n vesteri ngskonto. 

8 § Ilar beslut enligt 4 eller 6 * meddelats får företaget från konto för 
investering ta ut medel som svarar mot hälften av den del av den allmiinna 
investeringsfonden som skall eller får tas i anspråk. Utbetalning rnr inte göras 
IC:ire utgången av november månad det år då den mot inbetalningen svarande 
avsiittningen har prövats vid taxeringen i första instans. 

Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot tvä gånger det 
utbetalade beloppet tas i anspråk av den allmänna investeringsfonden 
enlighet med beslutet. 

9 § Sedan fem år har förflutit från ingången av det kalenderår under vilket 
inbetaining till konto för investering har gjorts, får företaget utan särskilt 
tillstånd ta ut medel som svarar mot trettio procent av de inbetalade medlen 
minskat med medel som under femårsperioden har betalats ut enligt 14 * 
första stycket (fria sektorn). Med inbetalade medel avses inte medel som 
företaget enligt 13 ~ fjärde stycket har övertagit från annat företag. 

Har företaget tagit ut den fria sektorn eller del av denna, skall ett belopp 
som svarar mot två gånger de utbetalade medlen tas i anspråk av den 
allmiinna investeringfonden för iindamål som avses i 5 ~ första stycket 
a)--d). 

111 § Har allmiin investeringsfond eller del av sådan fond tagits i anspråk 
enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intiikt. Å 

andra sidan får sådana utgifter, för vilka investeringsfonden har tagits i 
anspråk. vid taxeringen inte dras av som driftkostn;id. Har investcringsf'on
den tagits i anspråk för anskaffning av anliiggningstillgång, skall vid 
beriikning av viirdeminskningsavdrag som anskaffningsviirde för tillgången 
riiknas endast den del av kostnaden som inte har täckts av det ianspråktagna 
beloppet. 
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11 ~ Allmän investeringsfoncl skall återföras till beskattning 0111 

a) fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte iir l'räga 0111 fall som 

avses i 9 ~ andra stycket. 

bl medel har tagits ut från konto rör investering med stöd av beslut enligt 

4 * och en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden inte har tagits i 

anspråk i enlighet med beslutet. 

c) medel har tagits ut från konto för investering med stöd av l) ~ första 

stycket och fonden inte har tagits i anspråk i enlighet med 9 ~ andra 

stycket. 

d) företaget har triilfat avtal om överl{1telse eller pantsiittning av medel på 

konto för investering. 

c) företaget vid beskattnings<1rcts utg<1ng inte driver jordbruk eller rörel

se. 
I) företaget genom fusion enligt 14 kap. 8 ~ aktieholagslagen (1975:1385) 

eller 96 ~ I mom. lagen <1951:308) om ekonomiska föreningar skall anses 

upplöst och fonden inte enligt tjiirde stycket har övertagits av det övertagande 

företaget eller 

g) företaget har beslutat träda i likvidation. 

Återföringen till beskattning skall göras i den förviirvskiilla vari avsätt

ningen har gjorts. 

Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. arbetsmarknadsstyrel

sen kan. om särskilda skiil föreligger. medge att allmiin investeringsfond. som 

skall återföras till beskattning enligt tlirsta stycket e). får behällas under viss 

tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående fonden t1terloras till 

beskallning i enlighet med vad nyss sagts. 

Vid sädan fusion, som avses i 28 ~ 3 rnom. forsla eller andra stycket 

kommunalskallelagen (1928:370). fiir moderbolaget eller den övertagande 

föreningen i beskattningsavseendc överta allmiin investeringsfond. Har 

fonden övertagits skall det anses som om moderbolaget eller den övertagande 
IOP~ningen gjort inbetalning till riksbanken den dag då dolterbolaget eller den 

överlåtande föreningen gjorde inbetalningen. 

Vad i första-tjärcle styckena sligs om allmiin investeringsfond skall i 

förekommande fall giilla del av sådan fond. 

12 ~ Om allmiin investeringsfoncl skall återföras till beskattning enligt 11 ~ 

skall som skattepliktig intiikt i elen förviirvskiilla. vari avsiittningen har gjorts. 

tas upp ett siirskilt tilliigg som svarar mot tjugo procent av det återförda 

beloppet. 

Regeringen kan. om synnerliga skäl föreligger. medge befrielse från 

tillägget. 

13 * Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. arbetsmarknadssty

rclsen kan. om siirskilda skiil föreligger. medge att ett företags all111iinna 

investeringsfond helt eller delvis övertas av elt annat företag. För s[1dant 
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medgivande krävs 
a) all det ena företaget iir moderl'öretag och det andra företaget dess heWgda 

dollerföretag, eller 
hl all båda företagen iir heliigda dollerföretag till samma moderföretag, 

eller 
c) all det ena företaget iir ell svenskt aktiebolag vars aktier till mer iin nittio 

procent iigs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av 
elt eller fiera av dess heliigda dotterfiiretag och det andra företaget antingen iir 
ett annat sådant aktiebolag eller också moderföretaget eller dess heliigda 
dotterföretag. 

Vid tilliimpningen av det fciregående stycket avses med moderföretag 
svenskt aktiebolag. svens!\ ekonomisk förening eller svensk sparbank och 
med heliigt dotterföretag svenskt aktiebolag vars al\tier till mer iin nillio 
procent iigs av moderföretaget. 

I heslut om övertagande av allmiin investeringsfond skall anges i vilken 
förviirvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt. 
Har det övertagande företaget förviirvskiilla i inkomstslaget annan fastighet 

men inte i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse. skall beslutet 
innehålla medgivande enligt 11 ~ tredje stycket alt fonden får behållas viss 
tid. 

Riksbanken skall på framstiillning av det överlåtande företaget överföra 
medel. som svarar mot den allmiinna investeringsfoncl som skall övertas med 
stöd av beslutet. frän företagets konto för investering till ett motsvarande 
konto för det övertagande företaget. 

Har allmiin investeringsfond övertagits skall det anses som om moderfö
retaget gjort avsiiltning till fonden och inbetalning till riksbanken vid den 
tidpunkt clä det överlåtande företaget gjorde avsiillningen och inbetälning
en. 

14 § Medel. som har inbetalats till konto tör investering, får utbetalas 
endast 

a) i fall som avses i 8 ~ första stycket, 
bl i fall som avses i 9 ~ första stycket, 
cl om allmiin investeringsfond helt eller delvis har återförts till beskatt

ning. 
cl) om allmiin investeringsfond helt eller delvis har överförts till annat 

företag och medlen diift(ir skall överföras till annat ll:iretags konto för 

investering eller 
el om företaget för visst beskattningsår inbetalat mer än hiilften av det 

belopp som företaget avser att avsiitta till allmiin investeringsfond eller för 
vilket avdrag vid taxeringen har medgetts enligt bestiimmelserna i 2 ~. 

Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare inbetalade 

medel. 
I fall som avses i första stycket cl skall liinsstyrelsen på framstiillning av 
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företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot hiilften av den 
återförda fonden i elen mån medlen inte tidigare har återgått till företaget. 
Sådant beslut får inte utan medgivande av taxeringsintenclent fattas förriin 
taxeringen för det beskattningsår, då återföringen har skett, har vunnit laga 
kraft. 

I fall som avses i första stycket eJ skall liinsstyrelsen på framstiillning av 
företaget besluta om utbetalning av det överskjutande beloppet. 

15 § Företag som vid beskattningsårets utgång har allmän investeringsfond 
eller som under beskattningsåret har avvecklat sin allmiinna in\'estcrings
foncl skall vid självdeklarationen Himna uppgif"ler om fondens storlek, 
anviindning och avveckling. Uppgifterna skall liimnas i två exemplar på 
blankett enligt formuliir som faststiills a\' riksskatteverket. Till deklarationen 
skall fogas besked från riksbanken rörande insiittning p<I konto för in vcstc
ring. 

16 § Allmänna investeringsfoncler skall stå under tillsyn av arbetsmark
naclsstyrelsen. Företag med allmiin investeringsfond skall pil anmaning till 
styrelsen lämna de uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling 

som styrelsen behöver. 
Hos arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelsen skall föras register över 

allmänna investeringsfonder. 
Hos riksbankens huvudkontor Stockholm skall föras register över 

samtliga konton för investering. 

17 § Besviir över arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag förs hos 
regeringen. 

Mot beslut av liinsstyrelsen enligt denna lag förs talan hos kammarriitt 
genom besvär. Mot kammarriitts beslut får talan inte föras. 

Denna lag triider i kraft (vra veckor efter den dag, d[1 lagen enligt uppgift pä 
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. I samband med 
ikrafltriidandel iak llas följande. 

I. Den nya lagen tilliimpas forsla gången i fräga om beskattningsär för 

vilket taxering i första instans sker år 1981. 
2. Utbetalning enligt 8 och 9 ~~ får inte ske till företag som har medel på 

konto för investering enligt lagen ( 1955:256) om investeringsfonder for 
kon ju n k tu rutjiim ni ng. 

3. Genom denna lag upphiivs med verkan fr. o. m. 1981 års taxering lagen 
om investeringsfonder för konjunkturutjiimning. A\·siittning till investe
ringsfond enligt niimnda lag får gör;1s sista gängen i bokslut till ledning for 
1980 års taxering. Bestiimmelserna i niimnda lag giiller dock alltjiimt i fråga 
om belopp som har avsatts i bokslut till ledning fiir 1980 och tidigare års 
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taxeringar. Utan hinder diirav fftr dock beslut efter ikrafttriidandet meddelas 
enligt besllimmelserna i 4, 5 och 7 ~~ i den nya lagen. 

4. BestHmmelserna i punkt 3 tredje och ljiirde meningarna tilliimpas på 
motsvarande siitt i fråga om belopp som har avsatts till investeringsfond 
enligt förordningen ( 1947: 174) om investeringsfonder eller till investerings
fond enligt motsvarande '.idigare förordning. lnvesteringsfonder som nu 
sagts skall återföras till beskattning vid 1982 års taxering eller- om företaget 
inte taxeras delta {1r - vi(! 1983 års taxering. Riinta eller tilliigg skall inte utg[1 

vid återfiiri ngen. 
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2 Fiirslag till 
Lag om allmän investcringsrcscrv 

1-Hirigenom föreskrivs följande. 

§ Vid beriikning av nettointiikt av jordbruksfaslighel och nettointiikl av 
rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om 

statlig inkomstskall har fysisk person riill till avdrag enligt denna lag !Or 
belopp som i riikenskaperna har av salts till allmiin invesleringsreserv. Avdrag 
medges endast under förutsiittning att den skattskyldige vid utgången av del 
beskattningsår som avsiittningen. avser iir bosatt hiir i riket. 

I fråga om handelsbolag beriiknas avdraget för bolaget. Avdrag medges 
endast under fcirutsiittning att andelarna i bolaget vid utgången av beskatt
ningsåret iigs av hiir i riket bosatta fysiska personer. 

Avliderskallskylclig,som vid tiden för dödsfallet var bosatt hiiri riket.skall 
dödsboet för det beskattningsår då dödsfallet intriiffade likstiillas med hiir i 

riket bosatt fysisk person. 
Deliigare i dödsbo, som i beskaltningshiinseende behandlas som handels

bolag, har inte riitt till avdrag för avsiittning som giirs på grundval av 
dödsboets inkomst. 

2 § Avdrag får för viss förviirvskiilla och för ett och samma beskattningsår 
inte överstiga hiilften av den vid taxeringen till statlig inkomstskatt 
beriiknade nettointiikten av förviirvskiillan, före a\·siittningen och före 
schablonavdrag för egenavgifter. Avdrag medges med hell tusental kronor, 
dock inte för avsiillning som understiger 10 000 kronor. 

3 § Avdrag medges inte med högre belopp iin som har betalats in på siirskilt 
konto i bank (allmiint inwsleringskolllo). För all medföra riitt till avdrag skall 
inbetalning ha gjorts senast den dag, då den skauskyldige enligt 34 ~ I mom. 
eller 34 ~ 2 mom. taxeringslagen ( 1956:623) skall ha avHimnal allmiin 
sjiilvdeklaration för det beskattningsår som avsiittningen avser eller. om 
avsiittningen görs av handelsbolag, senast den 31 mars det [tr då taxering i 
första instans sker för beskauningsärel i fråga. 

Med bank avses i denna lag riksbanken, alfarsbank, sparbank och 
föreningsbank. 

4 § Avdrag medges inte, om elen skattskyldige 
a) vid utgången av del beskattningsår som avsättningen avser har medel 

insalla på upphovsmannakonto enligt lagen ( 1979:000) om upphovsmanna

konto och uppskov t(ir insiittningen har erhitllits, eller 

bl för del beskauningsär och den fön iirvskiilla som avsiittningen avser 
yrkar uppskov med taxering enligt skogskontolagen (] 9.54: I 42l. 
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5 § Pii. medel som har inbetalats på allmiint investeringskonto utgår riinta 
efter riintesats som bestiims av den bank hos vilken insiittningen har gjorts. 
Förfallen riinta, som inte betalas ut på förfallodagen, förs iiver till annat 
konto. 

6 § Uttag av medel från allmänt investeringskonto får göras eftf"!r utgången 
av november månad det år då den mot insiittningen svarande avsättningen 
har prövats vid taxeringen i första instans. Uttag får avse beloppet i dess 
helhet eller del av detta, dock all delullag inte får understiga 10 000 kronor. 
Har insiittning till kontot gjorts vid två eller nera tillfällen, skall tidigare gjord 
insiittning anses utbetald före senare gjord insättning. 

Sedan nio år har förflutit från utgången av det år då visst belopp enligt 3 ~ 
senast skall ha betalats in, skall banken betala ut kvarstående del av 
beloppet. 

I Iar skattskyldig fått ut medel från allmänt investeringskonto enligt första 
eller andra stycket, skall den mot utbetalningen svarande delen av den 
allmiinna investeringsreserven återforas till beskattning enligt I I ~ om den 
inte har tagits i anspråk under tid och på siitt som diir anges. 

7 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. arbctsmarknadssty
rclscn kan besluta all allmiin investeringsrescrv får tas i anspråk för ändamål 
som avses i 8 ~ första stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi
gamle. arbetsmarknadsstyrelsen kan vidare besluta att belopp som framdeles 
avsiitts till allmiin investcringsreserv fårtas i anspråk. Beslut som nu sagts får 
avse endast den tid och skall H.irses med de villkor i övrigt som liiget på 
arbetsmarknaden eller andra förhållanden påkallar. Beslut kan gälla samtliga 
skattskyldiga eller skattskyldiga som bedriver viss typ av näringsverksamhet 
eller också viss eller vissa skattskyldiga. 

Utan beslut enligt första stycket får allmiin investeringsreserv inte tas i 
anspråk i annat fall än då 

a) den skattskyldige har redovisat intiikt av yrkesmässigt fiske i 
förv:irvskiillan under det eller de beskattningsår då den avsiittning gjordes 
som svarar mot ianspråktaget belopp, eller 

bl ianspråktagandet görs sedan minst fyra år har förflutit från utgången av 
det år då inbetalning som svarar mot ianspråktaget belopp senast skall ha 

gjorts enligt 3 ~-
\fed yrkesmässigt fiske avses i denna lag fiske bedrivet av den. som har 

licens enligt förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske eller som är 

medlem i fiskelag som har sådan licens. 

8 § Allmän investeringsreserv far tas i anspråk för följande ändamål. 
nämligen for 

al kostnader frir reparations- och andra underhåll~arbeten på här i riket 
beliigen byggnad, som inte utgör lagertillgång: eller är avsedd att anviindas 
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som bostad, och för avskrivning av ny-. till- eller ombyggnad av sådan 
byggnad, 

b) avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i 
internationell trafik, är avsedda all anviindas i hiir i riket bedriven verksam
het, samt ombyggnad av fartyg eller luft fartyg och kostnader för reparation av 
fonyg eller luftfartyg, 

c) kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanliigg
ning hiir i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsviirclet av 
markanliiggning som fär dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, 

dl kostnader för undersökningsarbetc. förberedande arbere eller tillred
ningsarbete i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet h~ir i riket, 

e) kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utveck
lingsarbete samt kostnader for utbildning av arbetstagare hos den skanskyl
dige. 

f) kostnader för att friimja avsiinningen utomlands av varor som här i riket 
tillverkas. 

Belopp, som har avsatts till allmän investeringsreserv, får tas i anspråk 

endast för arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader 
som hiinför sig till tid efter bokslutsdagen. 

Ianspråktagande av allmän investeringsreserv för ändam<ll som anges i 
första stycket e) får göras endast av skanskyldig som bedriver industriell 
tillverkning. Ianspråktagande enligt första stycket dl - I) får göras endast efter 
siirskilt medgivande av regeringen. 

Ianspråktagande av allmiin investeringsreserv fär inte avse begagnade 
inventarier och föremål avsedda för utsmyckning av kontorslokaler. I fråga 
om inventarier som den skattskyldige har förvärvat från näringsidkare med 
vilken han är förbunden i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får allmän 

investeringsreserv tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under 
beskattningsåret. 

I fråga om anskaffning av personbil som avses i viigtrafikkungörelsen 
( 1972:603) får allmän investeringsreserv tas i anspråk endast om bilen iir 
avsedd för yrkesmiissig trafik eller uthyrningsrörelse. 

I fråga om anskaffning av båt som avses i 2 ~ sjölagen ( 1891 :35 s. Il får 
aflmiin investeringsreserv tas i anspråk endast om båten iir avsedd för 
yrkesmlissigt bedrivet fiske. 

\1cd byggnader. inventarier och markanliiggningar först[1s vid tilliimpning 
av första stycket tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de 
bestämmelser som giillcr för byggnader. maskiner och andra för stadigvaran
de bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Som inventarier 
anses inte tillgångar som avses i punkt 5 av anvisningarna till 29 ~ 
korn mu nalskattelagen. 

9 § Allmiin investeringsreserv får tas i anspr[1k endast för a\·skrivning eller 
kostnad i den för\'iirvskiilla till vilken avsiittningen hiinför sig. Regeringen 
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kan dock. om siirskilda skiil foreligger. medge att allmiin investeringsreserv. 
som har avsans i viss förviirvskiilla, får tas i anspråk for investering eller 
kostnad i annan förviirvskiilla. 

10 § Har allmiin investeringsreserv eller del av sådan reserv tagits i anspråk 
enligt 7-9 ~~och har ianspr[1ktagandet skett under sådan tid att återföring inte 
skall ske enligt 11 ~-utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intiikt. 
A andra sidan för s[1dana utgifter. för vilka investeringsreserven har tagits i 
anspråk. vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har investeringsre
serven tagits i anspråk för anskaffning av anliiggningstillgång, skall vid 
beräkning av viirdeminslrningsavdrag såsom anskaffningsvärde for tillgång
en riiknas endast den del av kostnaden som inte har tiickts av ianspräktaget 
belopp. 

11 § Allmän investeringsreserv eller vederbörlig del av investeringsreserven 
skall Merföras till beskattning om 

al medel under beskattningsåret har tagits ut från allmiint investerings
konto enligt 6 ~ första stycket och den mot medlen svarande delen av 
investeringsri.::serven inte har tagits i anspråk enligt 7-9 ~~ under det 
beskattnings[1r då uttaget gjordes eller under tidigare beskattningsår, 

b) banken under beskattningsåret har betalat ut eller skolat betala ut medel 
från allmiint investeringskonto enligt 6 ~andra stycket och den mot medlen 
svarande delen av investeringsreserven inte har tagits i anspråk enligt 7-9 ~~ 
under tidigare beskattningsår. 

c) invcstcringsrescrven under heskattningsfiret har tagits i anspråk i strid 

med 7-9 ~~. 
d) hela eller den huvudsakliga delen av elen förviirvskiilla. vari avsiittning

en till investeringsreserv har gjorts. under beskattningsåret har överlåtits eller 
verksamheten har upphört. 

el avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsiitt
ning av medel på allmänt investeringskonto, 

f) skattskyldig. som har gjort avsiitlning till investeringsreserv, eller 
ckliigare i handelsbolag. som har gjort sådan avsättning. vid utgången av 

beskattningsåret iir bosatt utom riket. eller 
g) andel i handelsbolag, som har gjort avsiittning till investeringsreserv. 

har överlåtits till juridisk person. 
Med överlåtelse som avses i första stycket d) och el likstiills bodelning 

mellan makar. 
Aterföringen till beskattning skall göras i den förviirvskiilla vari avsiitt

ningcn har gjorts. 

12 ~ t\ vlider skattskyldig, som har gjort avsiittning till allmiin invescerings
reserv, eller har dödsbo gjort sådan avsiittning med stöd av I ~ tredje stycket. 
giillcr 6--11 ~~och 14 ~for dödsboet. Diirvid skall med överlåtelse som avses i 
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11 ~ första stycket d) och el likst1illas bodelning eller arvskifte som omfattar 

hela eller del av den förvärvskälla vari avsättningen har gjorts. Med 

överlåtelse enligt g) skall likstiillas arvskifte som omfattar andel i handels

bolag som har gjort avsiittning. 

lnvesteringsreserv skall, om reserven inte har tagits i anspråk enligt 7-9 ~*· 
återföras till beskattning i den förviirvskiilla vari avsättningen har gjorts 

senast vid den taxering som sker närmast efter det fjiirde kalenderåret efter 

det kalenderår då dödsfallet inträffade. 

13 § Har allmän investeringsreserv eller del av sådan reserv återförts till 

beskattning enligt 11 ~eller 12 ~andra stycket, skall som skattepliktig intiikt i 

den förvärvskälla, vari avsättningen har gjorts, tas upp ett siirskilt tillägg som 

svarar mot trettio procent av det återförda beloppet. 

Tillägg enligt första stycket görs dock inte på belopp som återförs enligt 11 * 
första stycket a), om det återförda beloppet iir hänförligt till förviirvskiilla, vari 

den skattskyldige det beskattningsår då avsiittningen gjordes har redovisat 

intäkt av yrkesmiissigt fiske, och om hans intäkt av yrkesmässigt fiske under 

det beskattningsår då återföring sker understiger hans intäkt av yrkesmässigt 

fiske under något av de två föregående beskattningsåren. 

Dödsbo påförs tillägg enligt första stycket endast under förutsättning att 

återföringen antingen avser avsättning som dödsboet har gjort med stöd av 

1 ~ tredje stycket eller föranleds av omständighet som har inträffat före 

dödsfallet. 

Riksskatteverket kan, om synnerliga skäl föreligger, medge befrielse helt 

eller delvis från siirskilt tilliigg. Mot riksskatteverkets beslut i sådan fråga får 

talan inte föras. 

14 § Skattskyldig som vid beskattningsårets utgång har allmiin investerings

reserv eller som under beskattningsåret har avvecklat sin allr:1änna investe

ringsreserv skall vid sjlilvdeklarationen liimna uppgifter om reservens 

storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas it vå exemplar 

på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklara

tionen skall fogas besked från banken rörande insättning på allmänt 

investeringskonto. 

Ilar den skattskyldige under beskattningsåret haft intäkt av jordbruksfas

tighet eller rörelse från mer iin en förvärvskälla, skall uppgifter som avses i 

första stycket lämnas särskilt för varje förvärvskälla vari avsiittning har 

gjorts. 

15 § Hos arbetsmarknadsstyrclsen och länsstyrelsen skall föras register över 

allmänna investeringsreserver. 

16 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller föreningsbank, 

som inte följer bestiimmelserna i denna lag eller föreskrifter som har utfärdats 

2 Riksdagen 1978179. 6 sam/. Nr 57 
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med stöd av lagen, inte vidare skall få ta emot medel på allmiint investe

ri ngskonto. 

17 § Besvär över arbctsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag förs hos 

regeringen. 

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

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

första gången i fråga om beskattningsår för vilket taxering i fors ta instans sker 
år 1980. 
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3 Förslag till 
Lag om upphovsmannakonto 

Härigenom föreskrivs följande. 

I § Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan fysisk person, på 
de villkor och i den omfattning som anges i denna lag, få uppskov med 
beskattning av sådan intiikt av rörelse som tillkommit honom i egenskap av 
upphovsman enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk (upphovsmannaintäkt). Uppskov medges inte om den 
skattskyldige har avlidit under beskattningsåret. 

Delägare i handelsbolag eller i dödsbo, för vilket reglerna om handelsbolag 
skall tilliimpas, har inte rätt till uppskov för bolagets eller dödsboets 

inkomst. 

2 § Uppskov medges endast för den del av upphovsmannaintäkten, dock 
lägst 10 000 kronor, som har inbetalats på särskilt konto i bank (upphovs
mannakonto). För att medföra rätt till uppskov skall inbetalning ha gjorts 
senast den dag då den skattskyldige enligt 34 ~ I mom. eller 34 ~ 2 mom. 

taxeringslagen ( 1956:623) skall ha avlämnat allmän självdeklaration för det 
beskattningsår som inbetalningen avser. 

Med bank avses i denna lag riksbanken. affärsbank, sparbank och 
föreningsbank. 

3 § Som förutsättning för uppskov gäller 
a) att den skattskyldige vid utgången av det beskattningsår som inbetal

ningen avser är bosatt här i riket och 

b) att den skattskyldiges sammanlagda upphovsmannaintäkter under 
beskattningsåret av en eller fl::ra förv1irvsk1illor med minst femtio procent 

överstiger hans sammanlagda upphovsmannaintäkter under något av de två 
niirmast föregående beskattningsåren. 

4 § Uppskov medges inte, om den skattskyldige 
a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser har medel 

insatta på allmänt investeringskonto enligt lagen ( 1979:000) om allmän 
investeringsreserv och avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv 
har erhållits för medlen eller 

b) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen avser yrkar 
avdrag för sådan avsättning. 

5 § Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rlitt till uppskov endast 
i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på upphovsmannakonto i en 
bank. H<;ir den skattskyldige för visst beskattningsår gjort inbetalning till mer 
än en bank, föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning till den först 
anlitade banken. 
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6 § Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp uppgå

ende till två tredjedelar av den vid taxering till statlig inkomstskatt beräknade 

nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och schablonavdrag för 

egenavgifter och högst med sådant belopp att nämnda nettointiikt, efter 

uppskov men före schablonavdrag för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 

kronor. 

Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt tusental 

kronor. 

7 § Riintesatsen för medel på upphovsmannakonto bestäms av banken. 

8 § Uttag av medel från upphovsmannakonto får göras efter utgången av 

november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i 

första instans. Uttag får avse beloppet i dess helhet eller viss del av detta, dock 

att deluttag inte får understiga I 000 kronor. 

9 § Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då inbetalning avseende 

visst beskattningsår senast skulle ha gjorts enligt 2 §,skall banken betala ut de 

till beskattningsåret i fråga hänförliga medel, häri inbegripet upplupen ränta, 

som fortfarande innestår på upphovsmannakonto. 

10 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt ränta på 

sådant belopp skall tas upp som intäkt av rörelse för det beskattningsår då 

utbetalning från upphovsmannakontot sker eller skulle ha skett enligt 9 §. 

Utbetalat belopp skall inte anses som upphovsmannaintiikt. 

11 § Medel som innestår på upphovsmannakonto skall tas upp som intäkt av 

rörelse om 

a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsätt

ning av medlen, 

bl medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make 

genom bodelning eller 

c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är bosatt här i 

riket. 

Avlider den skattskyldige, skall på upphovsmannakonto innestående 

medel tas upp som intäkt av rörelse senast vid taxeringen för det beskatt

ningsår då dödsboet skiftas helt eller delvis, dock inte i något fall senare än vid 

den taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då 

dödsfallet inträffade. 

12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till självdekla

rationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt 

formuliir samt besked från banken om insättningen. 

Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande på 

upphovsmannakonto vid beskattningsårets utgång. 
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13 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller föreningsbank, 

som inte följer bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har utfärdats 

med stöd av lagen, inte vidare skall fä ta emot medel på upphovsmannakon

to. 

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

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

första gången i fråga om beskattningsår för vilket taxering i första instans sker 

år 1980. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagcn ( 1928:370) 

dels att 29 ~ I mom., 35 ~ 3 mom., 39 * I mom., 43 * 2 och 3 mom., 54 §, 

punkt 10 av anvisningarna till 24 ~.punkt 8 av anvisningarna till 25 ~.punkt 4 
av anvisningarna till 29 ~. punkt I av anvisningarna till 39 ~. punkt I av 
anvisningarna till 41 *samt punkt 1 av anvisningarna till 54 ~skall ha nedan 

angivna lydelse, 
dels att nuvarande punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 41 * skali 

betecknas punkterna 4 och 5 av anvisningarna till 41 *· 
dels att nuvarande anvisningar till 43 * skall betecknas punkt 1 av 

anvisningarna till 43 *· 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 41 d *· av nedan angivna 

lydelse, 
dels att i anvisningarna till 41 ~skall införas två nya punkter, 2 och 3, samt i 

anvisningarna till 43 ~två nya punkter, 2 och 3, och i anvisningarna till 54 * 
en ny punkt, 5, av nedan angivna lydelse. 

Nul'(lrande ~wlelse Föreslagen (vdelse 

29 ~ 
I mom. 1 Från bruttointiikten av rörelse må avdrag göra<; för allt, som är att 

anse som driftkostnad. Hit räknas, bland annat: 
hyra för annan tillhörig fastighet eller del därav, som använts i rörel-

sen; 
kostnad för anskaffning av råämnen och varor till förädling, förbrukning 

eller försäljning i rörelsen; skolande - diir vad sålunda föriidlats eller eljest 
kommit till användning utgjorts av produkter eller råiimnen från fastighet, 
som av den skattskyldige ägts eller brukats, eller från annan av honom idkad 
rörelse, som är att anse som särskild förvärvskiilla - värdet av samma 
produkter eller råämnen upptagas till det belopp, varmed de redovisas såsom 
intäkt av fastigheten eller av den särskilda förvärvskällan. samt - diir 

moderbolag eller övertagande förening övertagit dessa råämnen eller varor 
från dotterbolag eller överlåtande förening vid sådan fusion som i 28 ~ 3 mom. 
första eller andra stycket avses - värdet av samma råämnen eller varor 

upptagas till belopp, motsvarande det hos dotterbolaget eller elen överlåtande 
föreningen i beskattningsavseencle gällande värdet å dessa tillgångar vid 
fusionstillfållet; 

avlöningar, pensioner. periodiska understöd eller diirmed jämförliga 
periodiska utbetalningar och andra kostnader för personal, som är eller varit 
anställd i rörelsen; 

kostnad för reparation och underhåll av till driften hörande byggnader, 

!Senaste lydelse 1969:363. 
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Nurarandi' !rd<'ISI' Fiiri's/agcn ll'ddl"l' 

inrättningar. maskiner, inventarier och dylikt; 
värdeminskning genom slitning, utrangering eller eljest av rörelseidkaren 

tillhöriga maskiner och andra inventarier eller. om dylik tillgång är under
kastad hastig förbrukning, kostnad för anskaffning av tillgången; 

värdeminskning å patenträtt och annan liknande rättighet; 
värdeminskning genom slitning och därmed jämförlig orsak, som bygg

nad. vilken är avsedd för användning i ägarens rörelse, är underkastad; 
viirdeminskning å naturtillgångar såsom gruvor, stenbrott och dylikt 

genom deras tillgodogörande; 
riinta å lånat kapital. som nedlagts i rörelsen, så ock å gäld, som den 

skattskyldige ådragit sig för sin utbildning för rörelsen; 
kostnad !Or facklitteratur, instrument och dylikt, som varit nödigt för 

utövande av vetenskaplig, litterär. konstniirlig eller därmed jämförlig verk
samhet; 

speciella för rörelsen utgående skatter eller avgifter till det allmiinna; 

förlust. som uppstått i rörelsen och ej är att hänföra till kapitalförlust; 
förlust, som uppstått i rörelsen och 

ej är av sådan natur som avses i 
punkt I nionde stycket av anvisning
arna till 41 s; 

förlust, som uppstått i rörelsen och 
ej är av sådan natur som avses i 
punkt 3 andra stycket av anvisning

arna till 41 *; 
kostnad för anskaffning och insiittning av sådana utrustningsdetaljer i 

skyddsrum, vilka endast hava viirde ur civilförsvarssynpunkt, såsom speciel
la dörrar. luckor och karmar för dessa, inre begränsningsväggar för gasfång 
vid ingångar och reservutgångar, luftrenare och tillhörande fördelningsled
ningar. 

Har skattskyldig tillgodoräknat sig avdrag för värdeminskning å tillgång, 
skall avdraget anses i beskattningsavseende åtnjutet i den mån det medfört 
att elen taxerade inkomsten beräknats till lägre belopp än eljest skolat ske eller 
ock medfört ökning av forlustbelopp som må utnyttjas för avdrag enligt de 
siirskilda bestämmelserna om rätt till förlustutjämning. Tillgångens anskaff
ningsvärde minskat med åtnjutna värdeminskningsavdrag utgör tillgångens i 
beskattningsavseencle oavskrivna viirde. 

35 * 
3 1110111. 2 Realisationsvinst på grund av avyttring av akrie, andel i aktie/(md. 

delbevis eller rcckningsrä(( till aktie eller andel i ekonomisk förening eller i 

handelsbolag eller annan rättighet som är jämförlig med här avsedd anclelsrätt 
eller aktie. dock ej aktie eller andel i bostadsaktiebolag eller i bostadsförening 

som avses i 24 * 3 mom., är i sin helhet skattepliktig, om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än två år. 

2Scnastc lydelse 1978:971. 
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Avyttrar skattskyldig egendom 

som avses i detta moment och som 
elen skattskyldige innehaft två år 
eller mera, är 40 procent av vinsten 
skattepliktig, Från sammanlagda bec 
loppet av skattepliktig realisations
vinst enligt detta stycke under ett 
beskattningsår, minskat med förlust 
vid avyttring samma år av egendom 
som avses i detta stycke, äger skatt
skyldig åtnjuta avdrag med l 000 
kronor. I !ar den skattskyldige under 

beskattningsåret varit gift och levt 
tillsammans med sin make, får 
sådant avdrag åtnjutas för dem båda 
gemensamt med I 000 kronor. I intet 
fall får dock skattskyldig atnjuta 
avdrag med högre belopp än som 
svarar mot sammanlagda beloppet 
av skattepliktig realisationsvinst en
ligt detta stycke minskat med förlust 

som nyss nämnts. 

Kan tillämpning av föregående 
stycke amagas hindra strukturratio
nalisering som är önskviird från 
allmän synpunkt. äger regeringen 
eller myndighet som regeringen 
bestiimmer me<f~il'a befrielse där
ifrån helt eller delvis, om företag som 
beröres av strukturrationaliseringen 

gör framställning därom senast elen 
dag avyttringen sker. 

24 

liirl'slagen lrdels<' 

Avyttrar skattskyldig egendom 
som avses i detta moment och som 
elen skattskyldige innehaft två år 
eller mera, är 40 procent av vinsten 
skattepliktig. Från sammanlagda be
loppet av skattepliktig realisations
vinst enligt detta stycke under ett 
beskattningsår, minskat med m·
dragsgill del a\' förlust vid avyttring 
samma år av egendom som avses i 
detta stycke, iiger skattskyldig åtnju
ta avdrag med I 000 kronor. Har den 
skattskyldige under beskattnings
året varit giti och levt tillsammans 
med sin make, får sådant avdrag 
åtnjutas för dem båda gemensamt 
med 1 000 kronor. I intet fall får dock 
skattskyldig åtnjuta avdrag med 
högre belopp iin som svarar mol 
sammanlagda beloppet av skatte
pliktig realisationsvinst enligt detta 
stycke minskat med ardrag.1gi/I del m· 
förlust som nyss nämnts. 

Kan tilliimpning av föregående 
stycke wiras hindra strukturrationa
lisering som iir önskvärd från allmän 
synpunkt, /.:.an regeringen eller myn
dighet som regeringen besliimmer 
me<~~e befrielse diirifrån hell eller 
delvis. om företag som berörs av 
strukturrationaliseringen gör fram

stiillning om detta senast den dag 
avyttringen sker. 

1 lar egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångs
försiiljning som anges i 2 ~första stycket I) lagen ( 1978:970) om uppskov med 

beskattning av realisationsvinst, är - oavsett tidpunkten ror förviirvct -
endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket iiger motsvarande tillämpning på 
egendom som avses i detta moment. 

Örerldres aktie i aktiebolag eller 
andel i handelsbolag, ekonomisk 

Örerldts aktie i aktiebolag eller 
andel i handelsbolag, ekonomisk 
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förening eller utländskt bolag till 

svenskt företag inom samma kon

cern, skall - där ej annat följer av 

nionde stycket - beskattning av 

realisationsvinst icke äga rum. om 

moderföretaget i koncernen är aktie

bolag eller ekonomisk förening m:h 

den överlåtna aktien eller andelen 

innehaves som ett led i annan koncer

nens verksamhet än förvaltning av 

fastighet, värdepapper eller annan 

diirmed likartad lös egendom. I fall 

som nu avses skall den överlåtna 

aktien eller andelen anses förviirvad 

av det övertagande företaget vid den 

tidpunkt och för den anskaffnings

kostnad som gällt för det överlåtande 

företaget. Om överlåtelsen sker till 

utländskt företag, ägl'f' regeringen 

eller myndighet som regeringen 

bestämmer medgil'(l befrielse från 

realisationsvinstbeskattningen. An

siikan om hc:fi'ie/se skall göras m· det 

iirerlåtandc .f(jrctaget senast den dag 

iircr/d1e/se11 sker. 

Har fastighet överlåtits på aktiebo

lag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening genom fång på vilket lagfart 

sökts efter den 8 november 196 7 av 

någon som har ett bestämmande 

inflytande över bolaget eller för

eningen, beriiknas realisationsvinst 

vid hans avyttring av aktie eller 

andel i bolaget eller föreningen som 

om avyttringen avsett mot aktien 

eller andelen svarande andel av 

fastigheten. Vad nu sagts får icke 

föranleda att realisationsvinst beräk-

25 

Fiirl'~lage11 lrdelsc 

förening eller utländskt bolag till 

svenskt företag inom samma kon

cern, skall - där ej annat följer av 

nionde stycket - beskattning av 

realisationsvinst inte iiga rum. om 

moderföretaget i koncernen är aktie

bolag eller ekonomisk förening och 

den överlåtna aktien eller andelen 

innehas som ett led i annan koncer

nens verksamhet än förvaltning av 

fastighet. värdepapper eller annan 

diirmed likartad lös egendom. I fall 

som nu avses skall den överlåtna 

aktien eller andelen anses förviirvacl 

av det övertagande företaget vid elen 

tidpunkt och för elen anskaffnings

kostnad som g~illt förclet överlåtande 

företaget. Om överlåtelsen sker till 

utliindskt företag, kan regeringen 

eller myndighet som regeringen 

bestämmer mcih~e befrielse från rea

lisationsvinstbeskattningen. Be
stämme/sema i dl'tla stycke om 

beskatlning ar realisationsrinsr tilläm

pas iircn i./i'åga om awlrag.fiir rea/isa

tionsjörlusr. Ardrag fiir realisario11s
./iirl11s1 .tär dock inte i ndgor fall giJras 
på grund ar arvttring ar aktier c/lcr 
andelar ti/1111/ändskt konffm/iirctag. 

Har fastighet överlåtits på aktiebo

lag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening genom fång på vilket lagfart 

sökts efter den 8 november 196 7 av 

någon som har ett bestämmande 

inflytande över bolaget eller för

eningen, beräknas skattepliktig reali

sationsvinst vid hans avyttring av 

aktie eller andel i bolaget eller 

föreningen som om avyttringen 

avsett mot aktien eller andelen 

svarande andel av fastigheten. Vad 

nu sagts får inte föranleda att skatte-
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nas liigre eller att realisationsförlust 
beriil..:nas högre iin enligt reglerna i 
detta moment. Bestämmelserna i 
detta stycke giilla endast om sådan 
fastighet utgör bolagets eller för
eningens viisentliga tillgång. De 

gälla dock icke vid avyttring av aktie i 
sådant bostadsaktiebolag eller andel i 
sådan bostadsförening som avses i 
24 ~ 3 mom .. om avyttringen avser 
endast riitt till viss eller vissa men ej 

alla bostadsliigenheter i fastigheten. 
Lika med lagfansansökan anses 
annan ansökan hos myndighet om 
viss åtgärd med åberopande av fång
eshandlingen. Om vinsten vid för
siiljning av aktie eller andel på grund 
av besliimmelserna i detta stycke 
beräknas enligt de regler, som gälla 

för beriikning av vinst vid avyttring 

av fastighet. ska\\ avyttringen anses 
ha avsett den mot aktien eller ande
len svarande andelen av fastighe
ten. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktie
bolag och .fi1111es vid avyttringen 
obeskattade vinstmedel i bolaget till 
följd av att större delen av dess 
tillgangar före avyttringen av aktien 
överlåtits på den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst räknas vad den skatt
skyldige erhåller för aktien. Vid 
bedömande av frågan om överlåtelse 
av större delen av bolagets tillgångar 
ägt rum skall även beaktas tillgång i 
bolaget som inom två år efter avytt
ringen av aktien. direkt eller genom 
förmedling av annan. iirerld1es på 
den skattskyldige eller honom niir
stående person eller på aktiebolag, 
handelsbolag eller ekonomisk för-

26 

Fiircs/agr11 frdl'l.1e 

pliktig realisationsvinst beräknas läg

re eller att ardragsgill realisationsför
lust beräknas högre än enligt regle
rna i detta moment. Bestämmelserna 
i detta stycke gällN endast om sådan 
fastighet utgör bolagets eller för
eningens väsentliga tillgång. De 
gällN dock imc vid avyttring av aktie 
i sådant bostadsaktiebolag eller andel 
i sådan bostadsförening som avses i 
24 ~ 3 mom., om avyttringen avser 

endast rätt till viss eller vissa men ej 
alla bostadslägenheter i fastigheten. 
Lika med iagfansansökan anses 
annan ansökan hos myndighet om 
viss åtgärd med åberopande av fång
eshandlingen. Om vinsten vid för
siiljning av aktie eller andel på grund 
av bestämmelserna i detta stycke 
beriiknas enligt de regler. som gäller 

för beriikning av vinst vid avyttring 
av fastighet. skall avyttringen anses 

ha avsett elen mot aktien eller ande
len svarande andelen av fastighe
ten. 

Avyttrar skattskyldig aktie i aktie
bolag och .finns vid avyttringen 
obeskattade vinstmedel i bolaget till 
följd av att större delen av dess 
tillgångar före avyttringen av aktien 
överlåtits på den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst fliknas vad den skatt
skyldige erhåller för aktien. Vid 

bedömande av frågan om överlåtelse 
av större delen av bolagets tillgångar 
ägt rum skall även beaktas tillgång i 
bolaget som inom två år efter avytt
ringen av aktien. direkt eller genom 
förmedling av annan. örerld1s på den 
skattskyldige eller honom niirståen
de person eBer på aktiebolag, han
delsbolag eller ekonomisk förening. 
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ening, vari den skattskyldige eller 
honom närstående person har ett 
bestämmande inflytande. Har över
låtelse av tillgång i bolaget iigt rum 
efter utgången av det beskattningsår 
då skattskyldighet för realisations
vinst vid avyttringen av aktie i bola
get uppkom, skall realisationsvinst 
enligt detta stycke upptagas till 
beskattning på samma sätt som vid 
eftertaxering för nämnda beskatt
ningsår. Vad nu sagts äger motsva
rande tillämpning vid avyttring av 
andel i handelsbolag eller ekonomisk 
förening. Riksskatteverket får med

gi\'{/ undantag från detta stycke, om 
det kan anragas att avyttringen av 
aktien eller andelen skett i annat 
syfte än att erhålla obehörig förmån 
vid beskattningen. Mot beslut av 
verket i sådan fråga får talan icke 

föras. 
Avyttrar skattskyldig aktie i ett 

aktiebolag, vari aktierna till huvud
saklig del ägas eller på därmed 

jämförligt sätt innehavas - direkt 
eller genom förmedling av juridisk 
person - av en Cvsisk person eller ett 
fåtal fysiska personer (fåmansbolag), 
till ett annat fåmansbolag. vari aktie 
- direkt eller genom förmedling av 
annan - äges eller inom två år efter 
avyttringen vid något tillfälle kom
mer att ägas av elen skattskyldige 
eller honom närstående person, skall 

som skattepliktig realisationsvinst 
riiknas vad elen skattskyldige erhål
ler för aktien. Lika med aktieinnehav 
i det bolag, som förvärvat aktien, 
anses elen skattskylcliges aktieinne
hav i ett annat fåmansbolag, som 
inom två år efter avyttringen förvär-
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vari elen skattskyldige eller honom 
närstående person har ett bestäm
mande inflytande. 1 lar överlåtelse av 
tillgång i bolaget ägt rum efter 
utgången av det beskattningsår då 
skattskylclighet för realisationsvinst 
vid avyttringen av aktie i bolaget 
uppkom, skall realisationsvinst en
ligt detta stycke tas till beskattning 
på samma sätt som vid eftertaxering 
för nämnda beskattningsår. Vad nu 
sagts äger motsvarande tillämpning 
vid avyttring av andel i handelsbolag 
eller ekonomisk förening. Riksskat
teverket får mecf~e undantag från 
detta stycke, om det kan amas att 
avyttringen av aktien eller andelen 

skett i annat syfte än att erhålla 
obehörig förmån vid beskattningen. 

Mot beslut av verket i sådan fråga får 
talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag, vari aktierna till huvud
saklig del ägs eller på därmed jämför

ligt sätt innehas - direkt eller genom 
förmedling av juridisk person -av en 
fysisk person eller ett fåtal fysiska 
personer (fåmansbolag), till ett annat 
fåmansbolag, vari aktie - direkt eller 
genom förmedling av annan - iigs 

eller inom två år efter avyttringen 
vid något tillfälle kommer att ägas av 
den skattskyldige eller honom när

stående person, skall som skatteplik
tig realisationsvinst räknas vad den 
skattskyldige erhåller för aktien. 
Lika med aktieinnehav i det bolag, 
som förvärvat aktien, anses den 
skattskyldiges aktieinnehav i ett 
annat fåmansbolag, som inom två år 
efter avyttringen förvärvar större 
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var större delen av tillgångarna i 

något av fåmansbolagen. Har överlå

telse av aktie i det förvärvande bola

get eller i bolag, som förvärvat större 

delen av tillgångarna i något av 

fåmansbolagen, iigt rum efter ut

gången av det beskattningsår då 

skattskyldighet för realisationsvinst 

enligt detta stycke uppkom. får reali

sationsvinsten llflfllagas till beskatt

ning på samma siitt som vid eftertax

ering för nämnda beskattningsår. 

Vad nu föreskrivits liger motsvaran

de tilliimpning i fråga om handels

bolag eller ekonomisk förening eller 

andel i sådant bolag eller förening 

liksom teckningsrätt till aktie eller 

annan riittighet jämförlig med aktie. 

Sker avyttringen av organisatoriska 

eller mark nadstekniska skäl eller 

föreligger andra synnerliga skiil, ägN 

regeringen eller myndighet, som 

regeringen bestämmer, för särskilt 

fall medge undantag från tillämp

ning av detta stycke. 
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delen av tillgångarna i något av 

fåmansbolagen. Har överlåtelse av 

aktie i det förvärvande bolaget eller i 

bolag, som förvärvat större delen av 

tillgångarna i något av fåmansbola

gen, iigt rum efter utgången av det 

beskattningsår då skattskyldighet för 

realisationsvinst enligt detta stycke 

uppkom, får realisationsvinsten tas 

till beskattning på samma sätt som 

vid eftertaxering för nämnda be

skattningsår. Vad nu föreskrivits 

äger motsvarande tilllimpning i fråga 

om handelsbolag eller ekonomisk 

förening eller andel i sådant bolag 

eller förening liksom teckningsrätt 

till aktie eller annan rättighet jämför

lig med aktie. Sker avyttringen av 

organisatoriska eller marknadstek

niska skäl eller föreligger andra 

synnerliga skiil, kan regeringen eller 

myndighet, som regeringen bestäm

mer, för särskilt fall medge undantag 

från tillämpning av detta stycke. 

Som niirstående person räknas i delta moment föriildrar, far- eller 

morföriildrar, make, avkomling eller avkomlings make. syskon eller syskons 

make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 

niimnda personer är deHigare. Med avkomling avses jiimväl styvbarn och 

fosterbarn. 

39 * 
I mo m .3 Från bruttointäkt, var-

0111 i 38 ~ I mom . .förmäles. må 

avdrag göras för förvaltningskost

nad iil'ensom för ränta å gähl. som 

ickl:' skolar avdragas enligt bestäm

melserna i 22, 25, 29, 33 och 36 ~~ 

samt i 2 mom. av denna paragraf. 

Sl'enskl akrieho/ag eller sl'ensk ekono

misk .förening. som icke är fiirva/1-

'Senaste lydelse 1967:95. 

I mo m. Från bruttointäkt som 

m·sc's i 38 * I mom. jdr avdrag 

göras för förvaltningskostnad sam1 

för gäldränla. som ime skall dras av 

enligt bestämmelserna i 22, 25, 29, 33 

och 36 ~~ samt i 2 mom. av denna 

paragraf. 
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ningsföretag enf~~t 54 § .!iärde stycket 
och som å(l1j11tit inkomst genom sådan 
ur delning å aktier efferjöreningsande
far. för l'ifken jämfikt 54 ,,1· skatteplikt 

icke föreligger, må likväl ej 11i111a 
al'dragför ränta å gäld som belöper å 

nämnda l'iirdehandlingar, i 1·i<lare 

mån än som räman Öl'erstiger 111de/

ningen. Oaktat rnd sist sagts må bola
get efterföreningen åt11i11ta a\'l/ragfär 

ränta å gäld som belöper å aktier efter 

.fiireningsandelar, rilka inneharas så

som e(( led i 01ganisationen m· annan 

rerksamhet än.förvaltning m'fastighet. 

l'ärdepapper efter annan därmed 

likartad lös egendom, äl'ensom för 

ränta å gäld som belöper å andra 

inneharda aktier i bolag efter andelar i 

ekonomiskjiirening såvida de((a inne

har morsrnrar mer än nio tiondelar m· 
akrie- efter andefskapitalet i sistnämn

da bolag eller .f(irening samt under 
forutsä((ning tiffika a(( samma bolag 

efferjorening icke - direkt efter genom 

.fiirmecffing m· juridisk person - under 

beska((ningsdret ägt aktier efter Jbr
eningsanddar. 

29 
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Vid beräkning m· inkomsr m· ,iord
bruksfasti.!fhct och rörelse medges 
avdrag.för belopp som i räkenskaperna 
har al'sa({s rill resultalll(iämning.\/(md. 

A \'l/raget får uppgå till högst tjugo 

procent al' summan m· de belopp som 

den skatfskyldige under beskatrnings

drl't har erlagt som lön till arbetstagare 
hos '10110111 iförvän·skäl/an (lönekosr

nad). I .fi"åga 0111 ska((sky/dig, som är 

Ji"sisk person. får al'dragef uppgå rill 

högst summan m· rjugo procenr m· 

länekostnaden och .km ron procent al' 
den 1·id taxeringen riff srarfig inkomst-
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skatt beräknade inko111sren ar .fiir

l'iirvskällan ej;er awlragför den löne

baserade men .fbre avdrag .tbr den 

inkomstbaserade fondarsättningen 
och - i .föreko111111ande .fäll - före 

ardrag.för al'sättning till all111än im·es
teringsreserr enligt lagen (/979:000) 

0111 allmän inl'estcringsreserl' och ./Öre 
uppskol' enligt lagen (!979:000) 0111 

upphorsmannakonto sa111t .före scha

blonal'Clrag .för egenargifier. 

A\'(lragjör al'sättning till res11ltat11t

jämning.~fänd medges inte i .fi'åga 0111 

jörrärvskälla vari ingdr lagN al' rärde

papper, fastigheter eller liknande till
gdngar. 

Afed lön avses sådana ersättningar i 
penningar so111 anges i 19 kap. I .\1· 

andra stycket lagen (1962:381) 0111 

all111än .försäkring. Hänsyn skall dock 

inte tas till lön till arbetswgare .f{jr 

rilken argi/isskyldighet enligt .fjärde 
stycket./brsw 111eningen nämnda para
graf iflle .föreligger och inte heller till 
ersättning till arbetstagare. so111 l'arit 
bosau utomlands och utfört arbete 
11to111 riket, sdrida ersättningen m·sctt 
arbete so111 u(förts.för annans räkning 
utan att anställning .förelegat (jfi· 19 

kap. I .ftiärde s~rcket andra 111ening
en nä111nda lag). 

/ji'åga om handelsbolag och döds

bo, som i beskattningshänseende be

handlas som handelsbolag, beräknas 
avdrag .för m·sättning till resulWfllt

jämning~fond jjjr bolagf:'/ re.1pektil'e 

dödsboet. Ags andel i handelsbolag 

eller i dödsbo. som i beskauningshiin

seende behandlas som handelsbolag, 
av annan än här i riker hosaff .fi'sisk 

person, .far al'drag.för m·säflning i111e 

beräknas pd gmndral ar bolagets eller 
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dödsboets i11ko111sTN. 

A 1·drag/iir (/\'Säff11i11g till resulTaruT

jäm11i11g~fimd skall dterfiiras Till be

skarrning niis(/ii/jandc beskarr11ings

dr. 

A 1· 171111kt 1 tio11de och elfie styckena 

m· a11vis11ingama Till 41 .ftiwngår all 

arsä1111ing Till resultat11(iii11111i11g.\"/imd 

ka11 meil/ora au räue11 Till lagemed

skril'ni11g llflflhör. 

4H 
2 mo m .4 Har wenskt alaieholag 2 mo m . /11komst m• rörelse som 

eller.förening som al'ses i I .\1· lagen 0111 

ekonomiska .fdrcni11gar dril'it riire{se i 

eget namn uteslutande jiir annat 

sådant bolags eller a1111a11 sdda11 

.f(irenings räkni11g, l/fan all i iil'rigl 

dril'a 1·e1ksa111het i nämnrärd on1fä1t

ni11g, och redorisas dii(/Ör inkomsten 

ar den rörelse, so111.f(irs111ämnda ho/ag 

eller.fiirening (1-. k. kommissioniirsbo

lag eller ~före11i11g) dril'it. hos det 

andra bolageT eller de11 andra för

e11inge11. skall sist11ä111nda bolag eller 
.förening a11ses hal'a d1frit kommissio

närsbolageTs eller ~töre11i11gem riircl
se. 11nder/iirutsii11ni11g dels au riircl

se11 d1frits på deT a11gil'lla sä11et 1111der 

hela beskatt11ingsdret .for båda skaTt

skyldiga eller sedan ko111missio11iirsbo

laget eller ~/tire11i11gen bii(jade dril'a 

rcrksamhcT (/\' 11ågot slag, dels au 

beska1111ingsdre11 .för de skmTskyld~i.:a 

llfgåtT rid samma tidpunkt. 

3 mo m .' .{r.:er wenskt aktiebolag 

cller/örcning som m·scs i I _,1· lagen 0111 

eko11omiska .föreningar (mode1:fiire

tag) mer än nio tio11de/ar m· akTicma i 

4Senastc lydelse 1965:573. 

'Senaste lydelse 197 3:422. 

ko mm issionä r.\'/iireT ag bedriver jii r 

kommiue11(/brc1ags räkning.tär under 

dejilrutsätTningar som anges i punkT :! 

m· anvisningarna redm•isas hos sist
nämnda företag . 

3 mo m. Koncernbidrag. som 

sre11sk1 aktiebolag lämnar annm 

wcnskt aktiebolag eller srensk ekono

miskjiirening c/lersom sddanförming 
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en eller.flera srenska ak1iebolag (dot

INholag). skall koncernbidrag, som 

någor ar bolagen lämnar ett annat ar 

bolagen eller jörc11i11gen eller som 
denna lämnar något ar bolagen. anses 

sdsom a\'i/ragsgill omkostnad .fiir den 

som lii11111a1 bidraget och skat1epliktig 
i!lfiiktför dm som motfagit de!!a, ären 

om bidraget icke .tör bidragsgivaren 
utgrJr 0111kosmad ,liir intäkternas ,liir

rämmde eller bibehållande. Som rill

kor här/iir gäller 
a 11 drn hul'udsakliga l'crksa111-

hete11 för bolag eller .förening. som 

lämnar eller mortager koncernbidrag, 

m·scrjordhmks/astighet. annan/astig

hct eller annan riirelse än.fiirsäkri11gs

rörelse som dril'es m· liiförsäkringsan

stalt. 
a 11 scfräl gil'aren som 111ottaga/"1!11 

ar bidrager redorisar detta till samma 

års taxering öppet i ~"iiilrdeklaration 

eller därrid/i1gad bilaga. 
att. om bidraget lämnats al' 

mode1:JörNag till do11erholag eller a1· 

doflcrholag till 111ode1jiiretaget. detla 
ägr mer än nio tiondelar ar aktierna i 
dnttl'rbolaget under hela beska1111ings
/ire1.fr'ir håda skal/skyldiga l'ller sedan 
do11erbolage1 bii1)ade drim l'l'l"ksam

het m· något slag. 

a 11. 0111 bidraget lämnats al' 

dotrerbolag rill mode1:företage1. detta 

är ./i"ikallat .ti·dn ska11skyldighe1 Jör 
utdelning ji"ån do11erholaget, om·sett 

den rm1/ä!!11i11g i 1·ilken moder/iiffta

gc1 utdelat rinstmedel till delägarna. 

och a 11. om bidraget lämnats m· 
etr dotterbolag till annat dotrerbolag 

hos samma 111oder/iire1ag. 111ode1:/öre
taget dels ägl mer än nio Tiondelar ar 

akrierna i do11erbolagen under hela 

32 

Fiireslage11 lrdelw 

lämnar we11sk1 aklieholag. skall under 

deJi"im1sät111i11gar som anges i punkt J 
m· amisningarna anse.s .~om awlragsgill 

omkostnad_ljh" girnren och skatteplik

tig imäkt .för 111otf(lgare11. ä1·en 0111 

bidraget i111e_tbr gil'aren utgör omkost

nad .för i111äktemas _lifrrärrnnde eller 

bibehållande. 
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bcska1111i11gsåret fiir båda dotterbola

gen eller sedan dessa bö1jade drira 
rerksa111het al' någur slag. dels anting

en är ska11skyldi)~t eller Fika/lat Fån 

ska1tskyldigher.Ji.ir wdelning/i·ån båda 

dotterbolagen eller är ./i'ikallat Fån 

skattskyld(rdwt .f?ir utdelning ji'ån det 

bidragslä111nande dorrerbolaget, oa1·

sctt drn om/ättning i l'ilken mode1:fi.i

rl'/ager 111delat l'instmede/ till delägar
na. 

Lämnar wenskr akriebolag eller 
jiircning som arses i I ,,1· lagen om 

ekonomiska .ti.ireningar koncernbidrag 
rill akricbolag som icke en/~f?t första 

srrcker är att anse som dolterbolag till 

bidragsgimren, äga hestämmc/sema i 

.Ji.irslll stycket likväl rillä11111ni11g pd 
bidrag('(, om under hela bcskattnings

dretJiir båda skal/skyldiga eller sedan 
det bolag som motragit bidraget 

började driva 1·erksamhet m· något slag 
det senare bolaget kunnat med 

tilläm11ning m· 174 ,,1· I och 2 mom. 

lagen om aktiebolag genom ./itsioner 
bringas atr Ufl{Jgd i det bolag som 
lämnat bidraget eller, om bidrageT 
lämnms m',/?irening, i ho/ag som enl~l{t 

.förs/a stvcket är att anse som dotter
hu/ag till .f(ireningen. Därrid skall 

ames som om nämnda bestämmelser i 
lagen om aktiebolag mrit rillämpliga 
äl'en på hankakriebo/ag och fiirsäk

ringsakriebolag. 

Koncemhidrag som avses första 

eller andra stycket skall anses urgöra 
omkosrnad .fi.ir hidragsgil'aren och 

it11äkt .fiir bidragsragaren i den 

.fbrvän·skälla som utgör bidragsgirn

rens eller bidragstagarens h111·udsakli

ga l'erksamhct. om det icke med 

hä11.1yn til/ bidragets .s:i:f ie är llfl{Jenhart 

3 Riksdagen 1978179. fi sam/. Nr 57 
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att hidragct hiir hiin/i.iras till annan 
jiirl'än·skälla. 

A l'drag .flir koncemhidrag enligt 

Jr'irsta, andra eller tredje stycket må 

dt11j11ws endast al' den som l'isar att 

.fr'irt 11sä t t 11i11ga r/iir sddan t m ·dragjiire
ligga. 

Uimnas bidrag från ett företag till 
el/ annat. med vilket givaren är i 
intressegemenskap, för verksamhet 
av viisentlig betydelse från samhälls
ekonomisk synpunkt och redovisas 
bidraget öppet, kan regeringen med

gira att bidraget skall anses sdsom 

avdragsgill omkostnad för givaren 
och skattepliktig intäkt för mottaga
ren Liven om de iji.irsta-trccfje styck

ena angirna .fi.irutsä11ni11garna jiir 

al'dragsrä 11 ej .fiirc/igga. 

Vidare kan regeringen förklara att, 
om för I ust på aktier eller andelar i 
svenskt aktiebolag eller svensk 

ekonomisk förening eller utliindskt 
bolag med uppgift att driva verksam
het av det slag som sägs i f('mtc 

stycket framkommer vid avyttring 
av aktierna eller andelarna eller vid 
företagets upplösning, förlusten 
skall utgöra avdragsgill omkostnad 
för iigaren av aktierna eller andelar
na. Detsamma gäller i fråga om 
l[mgivare beträffande förlust på lån 
eller dylikt som han lämnat företa
get. 

BestLimmelserna i siiitte stycket 
om förlust äga mntsrnrande tillämp

ning på förlust. som beriiknas skola 
framkomma. Regeringen bestäm
mer diirvid hur avdraget i det siirskil
da fallet skall beräknas. Har skatt
skyldig åtnjutit avdrag, som avses i 
detta stycke, skall avdraget frånräk-
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Uimnas bidrag från svenskt företag 
till annat s1·enskt jiiretag, med vilket 
givaren iir i intressegemenskap, för 
verksamhet av vLisentlig betydelse 

från samhällsekonomisk synpunkt 
och redovisas bidraget öppet, kan 

regeringen 111e1f"e att bidraget skall 
anses snm avdragsgill omkostnad för 

givaren och skattepliktig intiikt för 
mottagaren Liven om en eller/lera ar 

dc.fiirutsiitmingar som anges i punkt 3 

av anl'isningarna illfe är llflf!f.i'1/da. 

Vidare kan regeringen förklara att, 
om förlust på aktier eller andelar i 
svenskt aktiebolag eller svensk 
ekonomisk förening eller utländskt 
bolag med uppgift att driva verksam
het av det slag som sUgs i andra 

stycket framkommer vid avyttring 

av aktierna eller andelarna eller vid 
företagets upplösning, förlusten 
skall utgöra avdragsgill omkostnad 
för ägaren av aktierna eller andelar
na. Detsamma gäller i fråga om 
långivarc beträffande förlust på lån 
eller dylikt som han lämnat företa
get. 

Bestiimmelserna i tredje stycket 
om förlust tillämpas ärcn på förlust, 

som beriiknas skola framkomma. 
Regeringen bestiimmer därvid hur 
avdraget i det särskilda fallet skall 
beräknas. I !ar skattskyldig fdlf av
drag, som avses i detta stycke. skall 
avdraget frånriiknas avdragsgill för-
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nas avdragsgill förlust, som seder
mera uppkommer vid avyttring av 
aktierna eller andelarna eller vid 
upplösning av företaget. Uppkom
mer vinst genom att aktierna eller 
andelarna avyttras eller genom att 
tillskjutet kapital återfås, skall vin
sten upptagas som skattepliktig in
tiikt av rörelse hos den som haft 
vinsten. 

(Se vidare anvisningarna.) 
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lust, som sedermera uppkommer vid 
avyttring av aktierna eller andelarna 
eller vid upplösning av företaget. 
Uppkommer vinst genom att ak
tierna eller andelarna avyttras eller 
genom att tillskjutet kapital återfås. 
skall vinsten ws upp som skatteplik
tig intäkt av rörelse hos den som haft 
vinsten. 

(Se vidare anvisningarna.) 

54 §6 

Från skattskyldighet fri k a I - Från skattskyldighet fri k a I -
I as: I as: 

a) svenska aktiebolag och svenska a) svenska aktiebolag och svenska 
ekonomiska föreningar med undan- ekonomiska föreningar: 
Wg och inskränkningar som nedan i 

denna paragraf sägs: 

får utdelning på sådan aktie i för utdelning på aktie i svenskt 
svenskt aktiebolag och sddan andel i aktiebolag och andel i svensk ekono-
svensk ekonomisk förening som icke misk förening i den 0111/attning som 
i1111chal'es i kapiralplaceringssy/ic; anges i punkt I av anvisningarna; 

bJ medlem av konungahuset: 
för av staten anvisat anslag; 
cl i utlandet bosatt person och utländskt bolag: 

för sådan inkomst, för vilken avgift enligt lagen om bevillningsavgifter för 
särskilda förmåner och rättigheter skall erläggas eller betrMfande vilken 
befrielse från sådan avgift skall åtnjutas jiimlikt siirskilt stadgande i samma 
lag: 

cl) iigare av sådan fastighet, mrom 
Jörmiilcs i 5 § 1 mom. a}-f) och 
h )-i): 

för inkomst av fastigheten genom 
dess begagnande för de i nämnda 
mom. arscdda ändamål; 

cl) ägare av sådan fastighet, som 

avses i 5 * 1 mom. a}-f) och hl-iJ: 

för inkomst av fastigheten genom 
dess anl'ändning för ändamål som 

m·ses i nämnda mom.: 

e) i riket bosatt delägare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt frånfälle 

icke varit hiir i riket bosatt: 

"Senaste lydelse 1977: 1090. 
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för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelall inkomst, för vilken dödsboet 
skall utgöra kommunal inkomstskatt; 

f) understödsföreningar. som be
dri\'(/ s[1viil till livförsiikring hiinförlig 

verksamhet som annan verksam-
het: 

för annan inkomst än inkomst av 
fastighet. dock att skattskyldighet 
föreligger ,iäml'äl för förstniimnda 
inkomst till den del inkomsten belö
per på livförsiikringsverksamheten; 

g) understiidsföreningar, vilka 

enligt sina stadgar e; äga meddela 
annan kapitalförsäkring än sådan 
som omfattar kapitalunderstöd d 
högst I 000 kronor./i'ir medlem: 

för all inkomst, som belöper på 
verksamhet, hiinförlig till livförsiik-

f) understiidsföreningar, som bc

dril'er såväl till livförsiikring hiinlfä
lig verksamhet som annan verksam
het: 

för annan inkomst iin inkomst av 
fastighet, dock att skattskyldighet 
föreligger iil'<'ll f(ir förstniimnda 
inkomst till den del inkomsten belö
per på livförsiikringsverksamheten; 

g) understödsföreningar, vilka 

enligt sina stadgar imc .tär meddela 
annan kapitalförsäkring iin sådan 

som omfattar kapitalunderstöd pd 
högst I 000 kronor per medlem: 

för all inkomst, som belöper på 
verksamhet, hänförlig till livförsäk-

ring; ring; 
h) hiir i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åtnjutit 

avlöning eller annan diirmed jämförlig förmån på grund av anstiillning diir 
annat iin hos svenska staten. svensk kommun eller ombord på svenskt fartyg 
eller svenskt. danskt eller norskt luftfartyg: 

för inkomst av anstiillningen under förutsiittning att anstUllningcn och 
vistelsen i utlandet varat minst ett år eller enligt anställningsavtal eller på 
annan grund kan antagas komma att vara minst ett år; 

i) ideell förening, som iir hiinförlig under 53 ~ I mom. e): 
för inkomst av fastighet och av rörelse i den omfattning som anges i punkt 4 

av anvisningarna; 
j) svensk aktiefond: 
för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet på grund av avyttring av 

egendom som avses i 35 ~ 3 mom., om den avyttrade egendomen innehafts 
två år eller mera. 

A ktieholag och ekonomiska .för

eningar, rilka dril'a bank- eller annan 

penningrörelse elll'I' fiirsäkringsriire/

se. äga icke å111i111a l'id a) 0111/iirmäld 

.\ka11e.fi'iher. Dock äro aktiebolag och 

ekonomiska .förrningar. som dril'a 
hank- eller annan penningrörelse eller 

sddan rörelse jämte annan l'<'l'ksam

het, .ti·ikalladcti'ån skallskyldigher.tör 
111dc/11i11g å akrier och andelar, l'ilka 

Sl'enskt akriebolag och wensk eko

nomisk jörening kan 1111der de fiirur

sällningar som anges i punkt 5 al' 

a11vis11i11garna .fi'ikallas ,li'ån skat tskyl

dighcr för utdelning på andel i 

urländskr .fiirerag. 
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innehal'(ls som err led i orga11isario11en 

m• ho/agens eller .föreningarnas l'Nk

samher rill den del denna m·ser armar 
än jij!1'alming a1• .fäsrigher. värde

papper eller annan därmed likarrad 

liis egcnc/0111. Vidare äga akriebolag, 

som iiro skadcfiirsäkringsansralrer. å1-

11jwa skattefi"iliel./iir utdelning å akrier 
och andelar, vilka innehal'(ls som err 

lecl i 01xanisarioncn m· bolagens 
.f iirsä kri ngsrörelse. 

Akricbolag eller ekonomisk .för

ening, som driver byggnadsriire/se. 

10m1röref5e eller yrkesmässig handel 
medfasrigherer, årnjulff icke skalle

./i"iher enlig1.tö1:5/a s(rcker a) .för ur del

ning på akrie el/N andel som urgör 

/agerri/f~ång i rörelsen. 

A krieho/ag eller ekonomisk .för

ening. som llleslurande eller så gorr 

som 111es/l//a11ik .fi.irl'a/rar rärde

papper eller likarrad lös egendom (liir-
1'(1//ning~/iircrag), å111ju1er icke ska11e

.fi"ihe1 cnligt.fiirsra srycker a). Fiirl'alr

nings.fvrerag är dock .fiikal/ar .fi"ån 

ska11skvld~~he1 fijr Il/delning från 
srenskr akriebolag eller srensk ekono
misk.fhrening i den mån sammanlagda 

be/oppe! av den urcklningfi·ån sådana 
bolag och ./<!reningar, som .fijretager 
llflflburil under beskarrningsårer. mo1-
s1·aras (ff urdelning som j(ire/ager 

beslurar .fiir samma beskarrningsår 

eller. i.fi"åga om im•esrmen(/vrerag, a1· 

heslurad urclc/ning ökad med en .fiär

dedel. 

Om akriema i sådam srenskr aktie

bolag eller andelarna i sådan srensk 

ekonomisk förening, som icke är 

/vrra/111ing\/iiretag, till hurndsaklig 

del ägas eller [Id där111edjän1/iirligt säll 

inneharns direkt eller genom 
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.formedling al' juridisk pNson - ar en 

,f,'sisk person eller e11 .täta/ f\'siska 

person('!' och 0111 bolaget cl/('!' .f(ir

c11i11gen icke l'isar all dess l'ins1111edel i 

skälig om/'altning anräms .tör utdel

ning 1ill dc/ägama, gäller ji'ikal/c/se 

ji'dn ska11skyldiglw1 enligtjörsta slyck

et l'icl aJ allenast sål'itt avser utdelning 

d ak1ier eller anclc/ar, ri/ka inneharns 

ar holagcl eller .fiireningcn såsom elt 

/ecl i organisalion<'n ar annan rerk

sa111he1 än fiin·a/111ing ar fas1ighe1, 

l'ärdepapper eller annan därmed 

likanad lös egendom, 

Om särskilda skäl föreligga, kan 

riksska1tel'erke1 met~~iva del~ a11 bolag 

eller ekonomisk .fi,irening, som icke är 

fi,irral1 nings/Örel ag enlf~I .tiä rde stvck

<'I men rnrs 1·erksa1111iN 1il/ icke 

Ol'äsemlig del bcstdr i j(irva/1ning m• 

rärdepappl'I' elll'I' därmed likarwd lös 

egendom, skall i bcska11ningsarseende 

hehandlas som sddan1 .fiirrn/111ing~/1i
re1ag. dels a11.fiin·alming)/bre1ag. som 

iir 111ocler/iire1ag i en koncem och som 

omlwsiirier l'issa geme11sa111111a u11p

gi/i('f' ./Vr koncemens räkning. icke 

skall i hcskmtningsarseende behand
las som .fiirrnltning~/iirctag. Afor be

s/ur. som riksskmtel'l'l'ket meddelar i 

sddanr ärende. jdr talan icke föras. 

Fiirrä!1'ar srenskt aktiebolag eller 

Sl'ensk ekonomisk .förening aktie i 

sddafll bolag eller andel i sddan 

förening och är det icke uppenbar! all 

del ho/ag cl/N den .fi,irening som gör 

./Örrän·cr där~~e110111 crhdller rillgdng 

m· l'erkl~-.:r och särskilt l'ärde med 

hänsyn 1il/ .fÖrl'än'(//'ens rörelse eller 

kapira/fii1mlrning. dtniutcs icke ska1-

re/iiher enligt .första srycker l'id a) .f(ir 

utdelning d ak1ien eller andelen al' 
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sådana medel som rid.fiirrärrc1/i11111os 

hos det utdelande bolaget eller den 

utdelande .flireningcn och som icke 

motwara tillski111C1 belopp eller inbe

tald insats. Utdelning anses i .första 

hand gälla andra medel än s(lc/ana 

som motsmra tillskiutet belopp eller 

inbetald insats. 

Att personer, om vilka i 70 §!lirmä

les. äro frikallade från skattskyldig
het får vissa inkomster. /iwngdr m· 

besrämmelsema i samma paragraf 

(Se vidare anvisningarna.) 
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Av 7() f /iwngår att personer som 

där avses är frikallade från skattskyl
dighet för vissa inkomster. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Am·isningar 

till 24 ~ 

10.7 liar skattskyldig för året före beskattningsåret beräknat inkomst av 
annan fastighet enligt de grunder som anges i 41 * andra stycket men 
beräknar den skattskyldige inkomsten för beskattningsåret enligt bokförings
mässiga grunder, följer av punkt I första stycket av anvisningarna till 41 *att 
den skattskyldige vid beräkning av nettointäkten får beskattningsåret inte 
skall upptaga värde av ingående skulder. Som ingående skuld skall dock 
upptagas 

a) inkomst som har uppburits i 
slutet av det föregående året men. 
med stöd av bestämmelserna i punkt 
:: första stycket av anvisningarna till 
41 §,inte tagits till beskattning för 
det året, och 

a) inkomst som har uppburits i 
slutet av det föregående året men, 
med stöd av bestämmelserna i punkt 
4 första stycket av anvisningarna till 
41 §.inte tagits till beskattning för 
det året, och 

b) utgift som iir obetald vid beskattningsårets ingång men, med stöd av 
bestämmelserna i andra stycket niimnda anvisningspunkt, dragits av vid 
beräkning av nettointäkten för det föregående året. 

Beräknar skattskyldig intäkt av annan fastighet enligt 2 eller 3 mom. men 
har den skattskyldige för året före beskattningsåret beräknat intäkten enligt I 
rnom. med tillämpning av bokföringsmässiga grunder, skall som intäkt för 
beskattningsåret - utöver vad i 2 mom. anges - upptagas ett belopp 
motsvarande skillnaden mellan anskaffningsvärdet av fastighetens lager vid 
ingången av beskattningsåret och det bokförda värdet av lagret enligt senaste 

balansriikning. 

7 Senaste lydelse 1978:942. 
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till 25 ~ 

8.8 Har skattskyldig för året före beskattningsåret beräknat inkomst av 
annan fastighet enligt de grunder som anges i 41 ~ andra stycket men 

beräknarden skattskyldige inkomsten för beskattningsåret enligt bokförings
mässiga grunder. följer av punkt I första stycket av anvisningarna till 41 ~att 
den skattskyldige vid beräkning av nettointäkten för beskattningsåret inte 
skall upptaga värde av ingående lager och fordringar. Som ingående fordran 
skall dock upptagas 

a) inkomst som blir tillgänglig för 
lyftning i början av beskattningsåret 
men, med stöd av bestämmelserna i 
punkt J första stycket av anvisning
arna till 41 ~, tagits till beskattning 

för det föregående året, och 

a) inkomst som blir tillgänglig för 
lyftning i början av beskattningsåret 
men, med stöd av bestämmelserna i 
punkt 4 första stycket av anvisning

arna till 41 *· tagits till beskattning 
för det föregående året. och 

b) utgift som har betalats i slutet av det föregående året men, med stöd av 
bestämmelserna i andra stycket nämnda anvisningspunkt, inte dragits av vid 
beräkning av nettointäkten för det året. 

Beräknar skattskyldig intäkt av annan fastighet enligt 24 ~ 2 mom. men har 
den skattskyldige för året före beskattningsåret beräknat intiikten enligt 24 * I 
eller 3 mom. med tillämpning av bokföringsmässiga grunder, skall avdrag för 
beskattningsåret medges för gäldränta, som har betalats det föregående året 
men upptagits som utgående fordran för det året, medan å andra sidan avdrag 

inte skall medges för gäldränta som betalas under beskattningsåret men har 
redovisats som utgående skuld för det föregående året. 

till 29 ~ 
4.9 Skattskyldig må, efter därom hos taxeringsnämnd eller. om besvär 

anförts, skatterätt framställt yrkande, berättigas att under förutsättning av 
motsvarande avskrivning i räkenskaperna tills vidare åtnjuta avdrag för 
avskrivning å maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventa
rier i enlighet med bestämmelserna nedan i denna punkt för riik1'11Skapse11lig 

avskrivning. Såsom förutsättning härför skall gälla att den skattskyldige haft 
ordnad bokföring. som avslutas medelst vinst- och förlustkonto. samt att 
tillfredsställande utredning föreligger om vad som återstår i beskattningsav
seende oavskrivet av anskaffningsvärdet å ifrågavarande tillgångar samt 

dessa ävensom avskrivningar å desamma i den skattskyldiges räkenskaper 
och i företedd utredning redovisas på sådant sätt, att trygghet föreligger att vid 
avyttring av tillgångarna framdeles möjligen uppkommande vinster ej skola 

undgå taxering. 

8 Senaste lydelse 1978:942. 
4 Senaste lydelse 1971 :407. 
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Avdrag för avskrivning å hiir ifrågavarande tillgångar må för visst 
beskattningsår åtnjutas med högst trettio procent för år räknat av summan av 
bokfört värde å tillgångarna enligt balansriikningen för niirmast föregående 
räkenskapsår och anskalTningsvärdet å sådana under beskattningsåret 
anskaffade tillgångar, vilka vid utgången av beskattningsåret fortfarande 
tillhörde rörelsen. Vad sålunda stadgats skall giilla oavsett nHr under 

beskattningsåret tillgångarna anskaffats. 
Hava under beskattningsåret tillgångar av nu ifrågavarande slag, som 

anskaffats före ingången av samma år, avyttrats eller hava dylika tillgångar 
gått förlorade, diirvid för sistnämnda fall försäkringsersiittning avtalats, må 
siirskilt avdrag för avskrivning åtnjutas med belopp motsvarande den i 
anledning av avyttringen eller forsiikringsfallet uppkomrni intiikten. Diirest 
skattskyldig erhållit avdrag i enlighet med bestiimmclserna i detta stycke, 
skall underlaget för beräkning av avdrag enligt niistföregående stycke 
faststiillas till motsvarande liigre belopp. 

Har ett särskilt högt pris eller eljest en särskilt hög kostnad för tillgång 
betingats därav, att den skolat utnyttjas för ett särskilt arbetstillfälle eller för 
en konjunktur, som väntas bliva allenast tillfällig, eller av annan liknande 

omständighet, må rör det beskattningsår, varunder tillgången anskaffats, 
avdrag göras vid inkomstberiikningen för sådant överpris eller sådan 
merkostnad. Diirest avdrag som nu sagts medgivits, skall avdrag enligt 
bestämmelserna i andra stycket beriiknas å diirefter återstående del av 

anskaffningsvärdet. 
Har skattskyldig beträffande un

der beskattningsåret anskaffade till
gångar tidigare åtnjutit i punkt I av 
anvisningarna till 41 ~ komm1111al

ska11c/agc11 omtormiilt avdrag å vär
det av riittighet till leverans av till
gångar enligt ej fullgjorda köpekon
trakt, skall vid beriikning av avdrag 
för viirdeminskning med 30 procent 
av anskaffningsvlirdet såsom an
skaffningsvärde anses den verkliga 
kostnaden minskad med det tidigare 
jämlikt nyssniimnda stadgande åt
njutna avdraget. Vad nu sagts skall 
äga motsvarande tillämpning, om 
investeringsfond i enlighet med vad 
för sådan fond linnes stadgat tagits i 

anspråk för avskrivning av under 
beskattningsåret anskaffade till
gångar. 

Har skattskyldig bctriilfonde un
der beskattningsåret anskaffade till
gångar tidigare åtnjutit i punkt l av 
anvisningarna till 41 * omförmiilt 
avdrag å viirdet av rättighet till leve
rans av tillgångar enligt ej fullgjorda 
köpekontrakt. skall vid beriikning av 
avdrag för viirdeminskning med 30 
procent av anskallningsviirdet så
som anskaffningsvärde anses den 
verkliga kostnaden minskad med det 
tidigare jämlikt nyssniimnda stad
gande åtnjutna avdraget. Vad nu 
sagts skall äga motsvarande tillämp
ning, om investeringsfond i enlighet 

med vad för sådan fond linnes stad
gat tagits i anspråk for avskrivning 

av under beskattningsåret anskaf
fade tillgångar. 
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Oaktat vad ovan stadgas må avdrag medgivas för avskrivning med belopp 
som erfordras fiir att det bokförda viirdet icke skall överstiga anskaffnings
viirdet ä samtliga nu ifrågavarande tillgångar. vilka vid utgången av 
beskattningsåret fortfarande tillhörde rörelsen. sedan å detta vlirde avräknats 
en beriiknad årlig avskrivning av tjugu procent. Visar skattskyldig att 
niimnda tillgångars verkliga viirde understiger iiven sålunda beriiknat värde. 
må avdrag mcdgivas jiimviil for hiirav betingad yltcrligare avskrivning. Vid 
tillämpning av bcstlimmelserna i detta stycke skola i fråga om anskaffnings
viirde och anskaffnings[ir för tillgångar. som övertagits genom sådan fusion. 
som i 28 ~ 3 mom. avses. de i fusionen deltagande företagen anses som en 
skattskyldig. 

Oå tillgtingar. som anskaffats under beskattningsåret. avyttras. förloras 
eller sttsom rör rörelsen obrukbara utrangeras under samma är. må avdrag 
åtnjutas for anskaffningsviirdel eller oavskriven del diirav. Med avyttring 

likstiilles det fall. att tillgäng uttages ur rörelsen för att tillföras annan rörelse, 
som utgör slirskild lörviirvsklilla. eller för CJtt nyttjas för annat ändamål. Att 
belopp. som erhålles vid avyttring av tillgång. i sin helhet skall upptagas 
st1som intäkt av rörelse. därom stadgas i punkt I andra stycket av 
anvisningarna till 28 ~-

finnes skattskyldig hava i rlikenskaperna verkställt avskrivning med större 
belopp iin det. varmed han iiger åtnjuta avdrag vid taxeringen. må den 
omstiindigheten att avdrag för avskrivning medgives med lägre belopp än vad 

i räkenskaperna avskrivits icke föranleda ändring av det värde. varå 
riikcnskapscnlig avskrivning beriiknas. Avdrag för belopp. med vilket den 
skattskyldige i räkenskaperna verkstiilll avskrivning utöver vad vid taxering 
hlivit godkiint. må åtnjutas först sedan taxeringen i fr[1ga blivit slutligt avgjord 
och enligt siirskilcl av taxeringsniimnd eller. om besviir anförts. skatteriitt 
godkiind avskrivningsplan. avseende en tid av minst fem år. riiknat från och 
med beskattningsäret efter det varunder avskrivningen fråga 
verkstiilldes. 

Oen nmstiindigheten att vid tilliimpning av hestämmelserna ovan avdrag 
vid beskattningen skall överensstiimma med avskrivning enligt räkenskaper
na utgör ej hinder för skattskyldig att efter övergång till riikenskapsenlig 
avskrivning utöver avdrag enligt riikenskaperna tillgodogöra sig från tiden 
före övergången resterande. i riikenskaperna gjorda men ej vid beskattningen 
åtnjutna avdrag antingen inom ramen för avskrivningsplan som avses i punkt 
3 eller. med taxeringsniimnds eller. om besvär anförts. skatterätts särskilda 
medgivande. på en gång eller enligt särskild av vederbörande nämnd 
godbnd avskrivningsplan avseende en tid av högst tio år. Efter övergång till 
riikenskapsenlig avskrivning må dock i intet fall sådant avdrag tillgodonjutas. 
som avses i punkt 3 c tredje stycket. 

Har före övergång till riikenskapsenlig avskrivning skattskyldig vid 
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taxeringen tillgodoräknats större värdeminskningsavdrag iin enligt riikenska
perna. skall. för åstaclkommancle av överensstiimmelse mellan tillgångens 
återstående viirden enligt räkenskaperna och i beskattningsavseende. det 
belopp, varmed tillgångens värde sålunda i beskattningsavseencle understiger 
viirdet enligt räkenskaperna. upptagas såsom intäkt under det första beskatt
ningsår, för vilket riikenskapsenlig avskrivning gäller. eller. om den skatt
skyldige hellre vill, med en tredjedel för nämnda beskattningsår och ett vart 
av de två närmast följande åren. Vid tillämpning av detta stycke skall iiven 
sädant på tidigare år enligt avskrivningsplan belöpande viirde
minskningsavclrag, som den skattskyldige ej kunnat utnyttja. anses hava 
tillgodoräknats honom. 

Har aktiebolag eller ekonomisk förening, som åtnjuter avdrag för avskriv
ning å maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier i 
enlighet med bestiimmelserna för räkenskapsenlig avskrivning, övertagit 
dylika tillgångar genom sådan fusion. som i 28 ~ 3 mom. avses. och ha dessa 
tillg{ingar i riikenskaperna upptagits till högre värde än vad som enligt 
bestiimmelserna i punkt 3 b sista stycket är att anse som anskaffningsviirde 

för bolaget eller föreningen må företaget efter diirom hos taxeringsnämnd 
eller. om besvär anförts. skatteriitt framställt yrkande beriittigas att liven efter 
fusionen tillämpa räkenskapsenlig avskrivning, under förutsättning att 
skillnaden mellan värdet enligt räkenskaperna och anskaffningsviirdet, 
beriiknat på sätt i punkt 3 b sista stycket sägs. upptages som intiikt under det 
beskattningsår. då fusionen genomföres, eller. om företaget hellre vill, med 
en tredjedel för niimnda beskattningsår och ett vart av de två niirmast foljande 
åren. 

/\ngåencle avdrag för nedskriv
ning av värdet [i rättigheter till leve
rans av maskiner och andra för 
stadigvarande bruk avsedda inven
tarier enligt ej fullgjorda köpekon
trakt stadgas i punkt I av anvisning

arm1 till 41 *· 

/\ngåencle avdrag för nedskriv
ning av viirdet å riittigheter till leve
rans av maskiner och andra för 
stadigvarande hruk avsedda inven
tarier enligt ej fullgjorda köpekon
trakt stadgas i punkt _J av anvisning
arna till 41 ~. 

till 39 ~ 
1.1'1 Vid beriikningen av inkomst- I. Vid beriikningen av inkomsten 

en av kapital fär avdrag göras för all av kapital får avdrag göras för all 
giildriinta. som icke skall ardragas giildriinta. som i1111· skall dras m· fr;JJ1 

från intäkterna av andra förvärvs- intiikterna av andra förviirvskiillor. 
kiillor. Härav följer. att, om elen Hiirav följer att. om den skaltskylcli-

skattskyldige 111hc1a/1 drlik giilclriinta ge hNalm 111 sddan giildriinta men 

10 Sen;1ste lydelse I 9'i3: I 09. 
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men icke åt11i11tit intiikt av kapital 
eller han hart sådan intiikt till lägre 

belopp än gäld räntan. förvärvskällan 

kapital kommer att utvisa under

skott. För sådant underskott.far den 
skattskyldige sedermera di11i11ta av
drag på sätt och i den ordning. som i 

44 
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inte hq/i intäkt av kapital eller han 
haft sådan intäkt till liigre belopp iin 

gäldriintan. förvärvskiillan kapital 

kommer att utvisa underskott. För 

sådant underskott har elen skattskyl
dige sedermera räl/ till avdrag på siitt 

och i elen ordning. som anges i 46 *· 
46 * st(uf.i.:as. Belöper på annan Belöper på annan förviirvskiilla sä 
förviirvskiilla si1 stor giildränta, att stor giildriinta, att intiikten av 
intiikten av förviirvskiillan ickl' ji"ir

sldr 1il/ täck.and<' m' räntan. får den 
överskjutande gäldriintan icke ar

dragas vid beräkningen av inkomst

en av kapital. Det underskott. som 

på grund av gäldriintan kan uppstå i 

förviirvskiillan i fräga. får a\'i/raga:1· 

endast 111i den i 46 * jiircskril'lla 
11rdni11g. 

So111ji"lll11gdr m· 39 _11· I 1110111. gäl/l'/", 

all Sl'cnska ak1icbulag och svenska 

cko110111iska jiireningar icke äga 11j11ta 

m·drng jiir riinlll cl/Cl' del m· rii111a å 

gäld. som bl'läpN d 1•issa aktil'r <'lll'I" 
a11de/ar. Vid tillämpningrn m· dessa 

bestämmelser iakffag<'s. all. därest 

ickl' an1wt.fiw11gdr m·ji"irehragt 111red

ni11g, å (!i·dgarnm11de l'iirdehandli11gar 

skall_iii111/ik144 _11· och a11ris11ingama 1il/ 

samma paragr(I( i regel a11se.1 be/iipa 

lika slor di'/ m· bo/agels el/Nfiireni11g

rns hela gäld. som l'ärde

ha11d/i11gamas bok/iirda l'iirdc utgiir 

111m· hok/i'irda 1·iird('f m· bolagl'ts eller 

ji"irrni11gens sa1111/iga 1ill,i.:dngar (i/i' 

p1111kt 3 al' anl'i.rningama ti/144 {). 

förvärvskiillan inte riickN 1il/.fi'ir att 

täcka riintan, får den överskjutande 
gäldriintan illle dras m· vid beriik

ningen av inkomsten av kapital. Det 

underskott. som på grund av giild

riintan kan uppstå i förvärvskiillan i 

fråga. får dras m• endast i den ord11ing 

som a11ges i 46 ~-

till 41 ~ 

1. 11 Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beriiknas enligt 

bokföringsmiissiga grunder. För skattskyldig. som haft ordnad bokföring. 
skall beriikningen av inkomst ske på grundval av hans bokföring med 

iakttagande av bcstiimmclserna i denna anvisningspunkt. Vid inkomstbe-

11 Lydelse enligt prop. 1978179:204. 
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riikning enligt bokföringsmässiga grunder tages hiinsyn till in- och utgående 

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

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

skulder skall diirvid upptagas viirdet av närmast föregående beskattningsårs 

utgående lager, fordringar och skulder. Bestiimmelserna i 41 *om lager få i 

varvsrörclse tilliimpas iiven i fråga om skepp eller skeppsbygge, på vilket den 

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

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

föreskrivits gäller dock endast intill dess skeppet eller skeppsbygget levererats 

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

lJ. 
Inkomst av annan fastighet som avses i 24 * I eller 3 mom. får beriiknas 

enligt bokföringsmiissiga grunder på siitt anges i föregående stycke. Har 

skattskyldig för visst beskattningsår beriiknat inkomst av annan fastighet 

enligt bokföringsmiissiga grunder, skall den skattskyldige iivcn för niistfiil

jande beskattningsår beriikna inkomsten enligt sådana grunder om bestiim

melserna i 24 * I eller 3 mom. iir tilliimpliga det året. I fråga om fastighet som 

avses i 24 * 3 mom. giiller dock vad som sagts i föregående stycke endast i den 

mån annat inte följer av 24 * 3 mom. och 25 ~ 3 mom. 
Därest l'imrr1·.mlrarcr påverkats 

dämv. att bland intäkrer 1111ptagits 

sdclana intäkter. rilka icke skola 

beskattas såsom inkomst, eller ute

slutits inriikr. som skolar medriiknas, 

eller bland urgilicma al'/(irrs sådana 

pusrcr. )iir 1•i/ka vid inkomstberiik
ningen al'drag icke .far ske. skall 

fiirctagas crfi1rderli.~ j11sreri11g m· der 

hokjiiringsmiissiga l'insrresulrarer ri// 

iil·cr1'11ss1ii111mc/sc m<'d <'11 i11komsrhe

räk11i11g enligt de i denna lag s1aclgad<' 

gmncler. 

Den i räkl'nskapema gjorda l'ärde

sii1111ingc11 <i ri//gdngar al'scclda j(ir 

omsä1111i11g eller .f?irhmkning (lager! 

skall l'id i11ko111srheriikningc11 godra

gas. diires/ denna l'iirdcsii1111i11g icke 

s1dr i s1ricl med rnd nedan sägs. 

/.agrcr l'ic/ hcska11ningsdrers 111gd11g 

.tiir icke llf'f'lagm rill lägre bc/of'fl än 

.(i'rrio pron'nr ar lagr<'IS anska//i1ings

riirdc t'ller. 11111 dll'!'anska//i1111gsl'är-

liar det bokji'irda rcs11lra1cr påver

kats m· att bland i11räk1cma tagi1s llflfl 

h<'lopp, som inre skall beskattas 

såsom inkomst, eller uteslutits be

lopp, som hon medriiknas, eller 

bland kosrnadcma 1agirs llflf' b<'IOflfl 

som inte iir al'<lragsgi/la vid 

inkomsthcriikningen, skall rcs11f/a1<'f 

.f11s1eras sä all del kan läggas !il/ gmnd 

.fiir inkomstbcräkningrn enligt denna 
lag. 
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f!l'llCl'lll m· 11yss11ä11111cla 111ccle/1alsl'iir

de iil'erstiger l'ärdct m· lagret ricl 

heska1111i11gsdrers 111gd11g, md al'clrag 

dt11j11ras .iiiml'äl./ör cler ii1•erskj111a11de 

belopf'N, diiresr e11 hiiremor s1·ara11l/c 

m·särt11i11g i räke11ska{1ema gjorr.s ri/I 

/agerreg/eri11gsko11to. Då al'dmg J(ir 

sdda11 m·sät111i11g 111ecfi:il'its. skall m·

siirt11i11ge11 å1e1:fiiras ri/I beska1111i11g 

11iis1jii/ja11de f)('skart11i11gsår. diirl'id 

ji'åga11 0111 al'llmg.fiirtiirmad a1·sä11-

11i11g ri/I i(rlikr ko11to får 11rii\'(/s e11/ig1 

bes1ä111111elsema m•a11. Ingå i lagrer 

rd\'aror eller srapelmmr. md /agrer m· 

sdda11a rnror eller del däm\' lif11'Wgas 

ri/I /iigsr !iillltio f1roce111 al' i·ärdcr d 
rilfi:dngarna i .fi"dga hcräk11a1 c/il'r 

lägsra 111ark11adspris 1111der heska11-

11i11gsdre1 eller under 11dgo1 al' de 

11är111as1fiiregdc11de nio beska1111i11gs

åre11. Däresr sist a11gil'lla gm11d .f(ir 

l'ärdcri11g al' l'arulagrer eller del diiral' 

rillämpats. skall l'ad om11 siigs 0111 

l'ärdcri11g med hänsyn tagen ril/ 

111cdclra/e1 ar 1·ärdena d lagren l'id 

11tgd11ge11 m· de n·d 11är111ast./i"iregåc11-

dc hcska1111ingsdrc11 icke gälla. 

Uran m•see11dc d rnd.fömr sf{[((i:ars 

a11gde11de de11 /ägsra l'ärdesät111i11g å 

/agn'!. som rid i11ko111srberäk11i11gc11 

kan godragas. 111d dCI lägre l'iirdc d 
/agrc/ godtagas som skattskr/dig med 

hä11sy11 1il/.fiire/igga11de risk.fi"ir {1ris/{t// 

i·isar rara JJåka/lar. 

Vad i.fi'mre och sjä11e strckr11a här 

0\'(//I sägs angdcnde dN liigsw l'iirde d 
skartskyldigs mmlagcr, som 111ti i·id 

inko111srheriik11i11ge11 godtagas. har 

icke O\'Sl'e11dc 1i pc1111i11g/iirl'a/1a11dc 

.fiiretags ochfiirsäkri11gsflirerags JJ/an·

ringar m· fiirralrade 111rdcl i akricr. 

olil~i:arionl'/". ld11c/i)!"{/ri11gar 111. 111. el

ler d skamf..y/digs /agl'/" arfasrigherer 
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m· akrien eller 111717/iisning m· bolagel 

reclol'isarjiir/usr. skall däri/i"ån avräk
nas der he/oflfl som morsvarar wde/-

11i11ge11. Urdelning som m·ses i detta 

srycke anses i.försra hand gälla andra 

medel iin sddana som mo1s1·ara 1ill

s/.;j111e1 beloflp. Vad.mm sägs 0111 akrie i 

della srycke äger mmwarande 1il/

lii111p11i11g på andel i ekonomisk 

.fiirening. Med tills/.;jurer belopp avses 

ikifl'id inbetalc/ insats. 

A wlrag.f1ir inkurans md icke mcdgi

HIS med sriirre belopp iin 1·acl den 

skallskrldige en/f~r ricl .~iälwleklara1io-

1wn .fogad 111r1•dning l'isar sl'l/ra 11101 

den konsratcrade rärdeneif~dngcn d 
lagrer ii halansdagen. Oakwr l'ad nu 

sagts mii dock ardrag .fi'ir inkurans 

me1f~irns med .km proce111 m• det 

lägslll urm· lagrets anska.f/i1ings- och 

d1eranskq//i1ingsrärden. därest detta 

ej ji'(llnsrdr sdsom 11pr1e11hart opdkal

la r. eller med der hri:~re procenttal 

därar som riksska11e1•Nke1 kan ham 

.for lagren inom l'issa branscher eller 

hos l'issa gruppl'I' ar ska11skyldiga 
a11gil'i1. 

Vid hcs1ämma11de1 m· lagrers an

skq//i1i11gsriinle skall sd ans1•s som om 
de lagenillgd11gar, rilka krarligga i 

fagre! rid heska1111i11gsåre1s lllgdng, 

äro de senaste m· den skattskyldige 

a11skl!{fädc eller m· honom rilll'erkadc. 

1-i'ir !il/gångar. som elen ska11s/..yldige 

.fi'am.wäll! eller twarbe1a1. skola såsom 

anskaf/i1i11gsrärdc anses direk/a 1il/-

1·erk11i11gskos111a1/cr (111a leria /kris 111a

der och arhcrsliiner) ökade med ett 

!i/lägg SO/Il /llOIS\'O/'llr \'(/cf SO/Il G\' de 

indirek1a 1ilh·erkningsko.1·1nadema 

skäligen be/iipcr å nu i!i'ågal'arandc 

1il(~å11gar, clän·icl hän.~rn dock icke 

4 Riksdagen /978/ ll), fi sam/. Nr 57 
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bchiirer tagas rill ränta d cgcr ka{li

tal. 

Ncdskrirni11g ar l'iirclct ci rä11~i.:hetl'/' 
till lffera11s m' lageni/fi.:ångar c11l(i.:1 c:i 
.fiilh;inrcla kii{leko111rakr md gndkän-

11a.1· endast i de11 md11 clet l'isas. all 

i11kiif1S{Jf'isel fiir rilfi.:å11gar lll' samma 

slag ti balansdagen 1111c/NstigN det 

ko111raheracle prisct. ellcr cler giircs 

.1a11nolik1. att drlikt wNilll ko111111N 

att i11träf/i1 i11na11 rillgå11gama lrr<'l'c

ms eller {/\' dc11 ska11skylclige i 11/i'ir

c'i11clm1 ellN .firiid/ar skick ./<'irsii/jas. 

Rc1rii//ä11cle riirder ti riilliglll'rN rill 

lcrera11s m· maski11cr nch andra fiir 

sradigrara11de bruk m·scclcla il1l'c11rari

N e111igr (i./ilflgjorda kii{lcko11rrak1111d 

11l'<lskril'l1i11g {/\' rärdcr clärå godkii11-

11as endasr i dc11111iin c/('11 skattskyldige 

risar. att inkiips{lrisetför 1ilfi.:d11gar m· 

samma slag cl bala11sdage111111dNsligcr 

cler kontraherade priser. eller det giires 

san11olik1. all 1(rlik1 {Jl'i.~läll kommC/' 

art i111riWä innan tilfi.:dngama lerere

ras. 

J ·ad här är sra1(i.:a1 gäller särskilt då 

,!i"dga är 0111 bcs1ämma11clc1 ar der dr. 

1•an111der en inko111sr skall anses ham 

dr11i11tirs eller en 111gi/i skall anses hara 

iigr mm. I sisr11ii11111da m·see11de gäller 

alltså. all inkomst skall anses hara 

åtnjutits under det år. då densamma 

enligt allmä111 vedertagen köp111an-

11ased eller enligt vad som beträffan

de jordbruk är allmänt brukligt bör i 

räkenskaperna 11ppfiiras sdsom i11-

ko111srp11s1. iiven om drn iinnu icke ar 

den ska11sky/digc uppburits i konranta 

{lr1111i11gar eller eljest kommit ho110111 

tillhanda t. ex. i form av levererade 

varor. fullgjorda prestationer eller på 

annat hiirmed jiimrörligt siitt. Vad 

sdl1111da giiller i fråga om inkomst-
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Vid beräkning m· i11ko111s1 e11{fi.:1 

bok!bri11gs111iissiga gn11ul<'I' skall iakr

ras. all c11 inkomst skall anses ha 

åtnjutits under det år, då elen enligt 

vedertagen redm·isningssecl eller en

ligt vad som hetriiffande jordbruk iir 

allmänt brukligt bör ras llf'fl snm 

intiikr i riikenskaperna. iiven om 

inko111sre11 ännu inre uppburits kon

/al// eller eljest kommit den skattskyl

dige tillhanda t. ex. i form av le\'ere

rade varor, fullgjorda prestationer 

eller på annat hiirmed jämförligt sätt. 

Vad snm gäller i fråga om inkomst

posterna har motsvarande tilliimp

ning i fråga om utgiftsposterna. 

Avdrag för tantiem eller liknande 

ersättning från fåmansföretag till 
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ning i frt1ga om utgiftsposterna. 
Avdrag flir tantiem eller liknande 
ersiittning från Iamansföretag till 
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företagsledare eller honom närståen
de person rår dock åtnjutas först 
under det år då ersättningen har 
beta/a1.1· ur eller blivit tillgänglig för 

företagslcdare eller honom niirståen- lyftning. I fråga om tiden för 

de person fär dock åtnjutas först 
under det år då ersättningen har 
111/wtalars eller blivit tillgiinglig för 
lyftning. I fråga om tiden för 
inkomst- och utgiftsposters uppta
gamle enligt bokföringsmässiga 
grunder tilliimpas i allmiinhet det 
förforingssiiltet. att fordringar u1111/rl

ras stiso111 inkomstunder det år, då de 
111111ko111111a. och att riinreinriikll'I" 

hdn/iiras till inkomsten för det år. på 
vilket de be/iipa. i biigge fallen obero
ende av hunn·ida de verkligen influ
tit under niimnda år eller icke. A 
andra sidan lärcr dcl l'ara 1·ederrage1. 

all förskottsvis influtna riintor. som 
till större eller mindre del hi'liipa ti 
ett kommande år, till denna del 
bokföringsmiissigt hiinföras till det 
sistniimnda årets inkomst. Avdrag 
rör ränta på Wn ur statens lånefond 
för län med uppskjuten ränta dr njutes 

för det år då riintan har betalats. 

inkomst- och utgiftsposters uppta
gande enligt bokföringsmässiga 
grunder tilliimpas i allmänhet det 
förfaringssiittet. att fordringar tas llf'{I 

.\Diii inkomst under det år, då de 
liflflhOllllllN, och att räntor hä11/iirs 

till inkomsten l"ör det år, på vilket de 
lw/öf'Cr. i biigge fallen oberoende av 
0111 de verkligen influtit under nämn
da år eller ill/e. Å andra sidan bör 

förskottsvis influtna riintor, som till 
större eller mindre del beliiper f'tl ett 
kommande år, till denna del bokför
ingsmiissigt hiinföras till det sist
niimnda årets inkomst. Avdrag för 
riinta på lån ur statens lånefond för 
lån med uppskjuten riinta d111i111s för 
det år då riintan har betalats. 

I "id rillämpning i/\' föregående 

strckc skall iak11as bl. a. att l'ärdet av 

ll\)"llradc raror skall - även omfak111-

reri11g inre skert - rcdorisas som /iml

ran. sdvida ramma /el'ercrats till den 

nye iigarcn ,li"ire tirl'ls utgång. 

Har avverkningsriitt till skog upplåtits mot betalning, som skall erläggas 
under loppet av flera år. får som intiikt för varje år tas upp den del av 
köpeskillingen som influtit under samma år. 

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

varav intiikterna beriiknas enligt 24 * 1 mom. gäller även punkt 7 av 
anvisningarna till 25 ~. 
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Om beskattningsmyndighet, med 

frångående av den skattskyldiges på 
hans räkenskaper grundade in
komstberiikning, såso111 inkomst för 
ett år beskattat vinst, som enligt clc 

l'id bokföringen tillämpade grunderna 

först ett senare år.tiwnko111111er såso111 

bo/.;forings111ässig vinst. skall vid 
inkomstberäkningen för det följande 
år, då vinsten i bokföringen kommer 

till synes. det sistnämnda årets i 

bo/.;fiiringen redovisade l'instresultat 

med hän.\\'fl härtill justeras på sådant 
sätt, att den redan beskattade 
vinsten ickeför det året ånyo tages till 

beskattning. 

Motsvarande gäller för det fall, att 
beskattningsmyndighet ansett för
lust, m· heska.f/enhet all al'drag dä1:för 

får ske. icke biira beaktas vid 
inkomstberiikningen för det år, un

der i•ilkl!t den kommit till synes i 

riikenskaperna, eller beskattnings
myndighet <'{jest ndgot dr frångått 
den skattskyldiges bokföring i m•se

ende. so111 kan ha\'{/ i11/~rtande på 

följande års inkomstberäkning. 
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Om beskattningsmyndighet, med 

frångående av den skattskyldiges på 
hans räkenskaper grundade in
komstberiikning, so111 inkomst för ett 
år beskattat vinst, som i bokföringen 
)iwnko111111<'1' so111 rinst först ett sena
re år, skall vid inkomstberlikningen 
för det följande år, då vinsten redm•i

sas i bokföringen, det sistniimnda 
årets bo/.;/örda resultat justeras på 
sådant siitt att den redan beskattade 
vinsten inte beskattas en gång till. 

Motsvarande giiller för det fall, att 
bcskattningsmyndighet ansett all en 

förlust, so111 är i ochför sig awlragsgill. 

inte får beaktas vid inkomstberäk
ningen för det år då den redol'isats i 
riikenskaperna eller beskattnings

myndighet i annat fall visst år från
gått den skattskyldiges bokföring på 

sådant säll all det på1'('1'kar följande 
års inkomstberäkning. 

2. Den i räkenskaperna gjorda 

l'ärdesättningen på tillgdngar m•sedda 

.fl.ir omsällning ellerfiirbrukning (lager) 

skall godtas rid inkomstberäkningen, 

om värdesättningen inte står i strid 

med rnd nedan i denna punkt eller i 

punkt 3 sägs. 

Vid bestämmande al' lagrets an

skajfi1ingwärde skall de lagertillgång

ar. som ligger kvar i drn skallskyldiges 

lager vid heskallningsårets utgång. 

anses so111 dem· honom senast anskaj~ 

jade eller tilfrerkade. 

Lagret i•id beskattningsårets utgång 

.fdr inte tas upp till lägre belopp än 
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,/j•rtio procent av lagrets anskaJfi1ings

värde ell<'r, om dteransk(!/fi1ingsvär

d<'t pd balansdagen är lägre, sist

nämnda värde, i .förekommande fall 

e,ficr awlragf(jr inkurans. För til~~dng

ar. som den skallskyldige frams1iillt 

eller bearbetal, skall som anskq/( 

ningsvärde anses direkta ti/lrerknings

kostnad<'r (111a1eria/kostnader och ar

betslöner) ökade med elt tillägg som 

warar mot den del GI' de indirekta 

tillverkningskostnaderna som skäligen 

belöper pd til(~dngarna. dän•id hiin.1yn 

dock int<' b<'hiiver tas till ränta på eget 

kapital. 

A l'drag .för inkurans medges inte 

med s1örre belopp än rnd den skatt

skyldige enligt vid s.iälvdek/arationen 

.fogad utredning visar svara mot den 

konslaterade värdenedgdngen pd lag

ret pd balansdagen. Oaktat \'(/d nu 

sagts medges dock avdrag/är inkurans 

med fem procent GI' det lägsta av 

lagrets anskq//i1ings- och återanskq!J~ 

ningsvärden om delta iflle .fi'amstår 

såsom uppenbart opåkallat. eller med 

det högre procemta/ som rik.5skatte

l'erket kan ha angett .fi'jr lagren inom 

i•issa branscher eller hos vissa grupper 

a1· skattskyldiga. 

Lager al' djur på jordbruks.fast(~he1 

eller i renskötselrörelsejär inte tas upp 

till lägre belopp än .f.i'nio procefll av 

den genomsnittliga produktionskost

naden .fbr djur av det slag och den 

d/derssammansä1tni11g l'arom fråga 

är. Regeringen eller e,/ier regeringens 

bemynd(~ande rik.5skatteverket fast

ställer.for rnrje taxeringsårfbreskrifier 

.mr beräkning av produktionskostna

den. Har denna kostnad inte .fast

s1äl/ts. t. ex. ifråga om särskilt dyrba-
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ra al'elsdjur. får djuret tas upp lägst till 

.f.i•rtio procent al' det liigsra m· anskq/I~ 

ningsviirdcr och allmänna sa/urär

det. 

Uppgår 1•ärde1 på lagret. heräknat 

till anskaj/i1ings- eller återa11skaj/~ 

ningsvärdet och i .f(irckommandc ./iill 

l~/ier awlrag för inkurans. till lägre 

belopp än som motsvarar medeltalet 

av 1•iirdena på lagren l'id utgången al' 

de två närmast ,liiregåendc beska11-

ningsåren Oän1/brelscåren}, ./dr lagret 

1·id beskart11i11gsårets utgång i ställer 

tas upp till lägst ett he/opp 11101s1•amn

de jiirstnä11111da värde pil deHa /agl'I' 

efter awlrag med sextio procent ar 

sagda medeltals1•ärde. Därvid skall 

lagren 1·idjän1/i"ire/scårens utgång ras 

upp till anska.f/i1ingsvärdena eller. om 

återanskqf./i1ingwärdcna på bala11s

dagama iji'åga mrit lägre, sis111ii111ncla 

värden, i förekommande fall ejier 

al'drag/br inkurans. /.fi·åga 0111 ((iur på 

jordbruk.~/'asrighet eller i renskötse/rö

re/se gäller dock att l'ärclet a1· djuren 

skall ws upp till den genomsnittliga 

produkrionskostnaden eller till det 
allmänna sa/ul'ärdN cller-iförekom

mande fall - till ansk1.1.f./i1ingsrärdc1. 

Föreligger sddant .fall att sextio 

procent ar nyssnämnda medelta/s1•iir

de Ö\'erstiger värdet al' /agn'f l'id 

heskattningsårers wgång medges m·

drag äl'enför det Öl'ersl-;iuta11de hc/op

pet om den skattskyldige al'saf/ 

motsvarande belopp i räke11skapema 

till /agerreg/eringskonto. Har al'drag 

me(fl{ivirs jiir sådan al'sättning skall 

avsiiu11inge11 åte~/öras till heskallning 

näs(/'iiljande beskattningsår. därricl 

ji'ågan 0111 avdrag .fbr.fbmyad al'sä/1-

ning till /agerreg/eringskonto.fiJr priivas 

enligt bestämmelserna omn. 
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Skal/skyldig. som ingdr i en grupp 

näringsidkare mellan l'ilka intressege

menskap rdder (moder- och do11e1Jö

retag eller .företag under i huvudsak 

gemensam ledning), .far tillämpa reg

lerna i.föregående s(rcke endast und<'I" 

.förutsä11ning all dessa tillämpas a1• 

samtliga .företag som tillhör gruppen. 

Vad nu har sagts gäller dock endast i 

ji"åga om rerk.samhet i jbn,ärrskälla 

som har såda/lf samband med verk

samheten i den skalfskyld~~es .fiir

vän•skälla all verksamheterna skulle 

ha anse/Is utgöra en .förvärvskälla om 

de hade bedril'its av eu enda .fbre

tag. 

Ingår råvaror eller stapelvaror i 

lagret . .far dessa 1•aror eller en del av 

dem tas upp till lägst sjullio proce/lf a1• 

\'Gromas värde beräknat e,/ier lägsta 

marknadspris under beskattningsåret 

eller under något av de närmast fore

gående nio beskattningsåren. Tilläm

pas denna regelf år lagret i/lfe värderas 

enligt bestämmelserna i !i/äffe styck

et. 

Ar det pd grund m· ö1·erenskommel

se om återköp eller annan omständig

het uppenbart all 1•issa varor anskq/~ 

fats .för annat ändamål än att ingå i 

den skauskyldiges normala verkmm

het. skall bestämmelserna i tre(/je-åt

tonde styckena inte tillämpas i fråga 

om dessa 1·aror. Varorna.får i sådant 

ja/I inte tas upp till lägre belopp än det 

lägsta a1· 1•arornas anskq{lilings- eller 

återanskaj/ilingsvärden. i förekom

mande fall e,/ier avdrag .för inkurans. 

Har den skauskyldige vid beräkning 

av inkomst av viss.fiin•iin•skälla yrkat 

ardrar.: .för a1·sät1ning till resultafl/t

jämning~/ond, som avses i 41 d §. är 



SkU 1978179:57 

Ntn•arande lydelse 

56 

Föreslagen (vde/se 

bestämmelserna i tredje-åtto11de 

stycke11a ovan inte tillämpliga på 

.förvärvskälla11s lager. Lagret jär i 

detta fall inte tas upp till lägre belopp 

än det lägsta m• anska.ffi1i11gs- eller 

återanskajlningsvärdet, i .fi.irekom

mandefall e.fier avdragfiir ink11ra11s. 

Vad som .föreskrivits i .fiiregåe11de 

stycke gäller äve11 i det fall dci d<'n 

skattsk)•ldige i11går i e11 grupp 11äri11gs

idkare mellan 1•ilka inlressegemenskap 

råder (moder- och dottn:fbretag eller 

./Orerag 1111der i huvudsak geme11sam 

/edninK) och något av dessa förl'lag 

yrkat avdrag för avsätt11ing till resul

tallltjäm11ingsfond. En sådan m•sätt

ning skall dock beaktas e11dast om den 

hä11f0r sig till verksamhe1 i .förvän·s

käl/a som har sådant samband med 

verksamheten i den skattskyldiges 

forvärvskiil/a att verksamheterna skul

le ha a11setts utgöra e11 ,liirl'ärl'skäl/a 

om de hade bedrivi1s al' ett e11da 

.företag. 

Utan hinder a1• vad som.färeskril'its 

ovan i den11a anvisningspu11kt om den 

lägsta värdesättning på lagret, som 

kan godtas 1•id i11komstberäk11inge11, 

får det lägre i•ärde på fagre/ godtas 

som den skattskyldige med hä11syn till 

.föreliggande risk.för pri.~/'all visar 1•ara 

påkallat. 

Nedskrivning av värdet på rättighe

ter till leverans a1· lagertillgångar e11/igt 

ej.fidlgjorda köpekontrakt.tär godkä11-

nas endast i den mån det visas. att 

inköpspriset för til/gå11gar a1· samma 

slag på balansdagen understiger det 

kontraherade priset, eller del görs 

sannolikt att sådant pri.~/al/ kommer 

att inträffa innan tillgångarna !el'erc'

ras eller säljs vidare a1• den skar tsk)•!-



SkU 1978179:57 

Nuvarande lydelse 

57 

Föreslagen ~\'de/se 

dige i ojörändrat ellerjjjrädlat skick. 

Betri{/fämle 1•ärdet på rättigheter till 

/n•erans m· maskiner och andra jiir 

stadigvarande bruk al'sedda inventari

er enligt <'.i.fitl/gjorda köpekontrakt kan 

neds/.:rirning godkän11as endast i den 

mån den skattskyldige visar. att 

inköpspriset .fiir tillgångar av sa111111a 

slag på balansdagen understiger det 

kontraherade priset, eller det görs 

sannolikt att sådam pris/al/ ko111mer 

att inträ//a innan tillgångarna levere

ras. 

3. Vad i punkt 2 tredje. ~jätte och 

åttonde styckena sägs angåe11de det 

lägsta 1•ärde pd skattskyldigs vantla

ger. som Jär godtas vid 

inko111stberäkninge11. gäller inte ijftlga 

0111 penningförvaltande .företags och 

jjjrsiikring.~/öretags placeringar m•.Jjjr-

1·altade medel i aktier. obligationC'/", 

ldm:fordringar 111. 111. ellN skattskyl

digs lager m· Jästiglwter och liknande 

tillgångar. Tillgångar av detta slag 

skall tas upp till det värde som med 

hänsyn till risk .fiir jiirlust. pri.\/"all 

m. m . .fiwnstår som skäligt. 

Förvärvas aktie i svrnskt aktiebolag 

av skat1skyldig, som driver bank- eller 

annan penningrörelse eller .fÖrsäk

ringsrörelse. eller ar annan ska11skyl

dig . .fbr ri/ken aktien utgör 0111sätt

ni11gsti/f~ång. och är det inte u11pen

bart att den skal/skyldige diirige110111 

erhåller til~~dng m• verkligt och särskilt 

värde.fur hono111 med hän.1yn till hans 

rörelse, jär sddan nedgdng i aktiens 

värde som beror fhl utde/11ing till den 

skattskyldige av medel. l'ilkajanns hos 

det utdelande holaget 1·id.fiirl'iirl'et och 

inte motsvarar tillskjutet belopp. inte 

Jiiranleda att aktien 1•id inkomstbl'räk-
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niny,en.för den skalfskyldige ws upp 1ill 

läy,re belopp än som 11101.warar hans 

anskq/)i1ingskos1nad .för aklien. Har 

denna, innan sådan 111delning ske/I. 

1agirs upp 1ill lägre belopp än den 

skallskyldiy,es anskqlfi1ingskos1nad. 

jär ak1ien vid 111gången av del beskall

ningsår. under vi/kel uulelninxen äger 

rum. ime /as upp 1ill lägre belopp än 

akliens 1•ärde i beskalfningshänseende 

1•id ingången av samma år med 1illägg 

m• el/ belopp. som mo/svarar skillna

den mellan den ska1rskyldiges anskq/r 

ningskos1nad jör akrien och nämnda 

värde. dock höy,sr m• del 111delade 

be/oppe/. Sker urdelning l//an ar/ dl'/ 

värde.för akrien. som ligger fil! grund 

.för beräkningen m• den ska11skyldiges 

inkomsl. påverkas och m('(Ubr de/la 

alf den skal/skyldige e/ier överlå1else 

a1• aklien eller upplösning a1• bolagel 

rcdovisarjörlusl. skall därifi·ån avrä

knas del belopp som molsmrar 111dcl

ningen. U1delning som avses i de/la 

s1ycke anses i.fiirsla hand gälla andra 

medel än sådana som mo/svarar 1ill

skJ111er belopp. Vad som sägs om aklie i 

de/la slycke gäller ären belrä.ff'ande 

andel i ekonomiskförening. Med lill

s~lller belopp avses därvid inberald 

insa1s. 

till 43 ~ 

2. Med kommissionär.~tiirelag för

s/ås svenskr akriebolag eller srensk 

ekonomisk jorening som bedrh>er 

rörelse i eger namn ureslurandefiir el/ 

eller .flera andra sådana ho/ags eller 

.föreningars räkning, och med kom111ir-

1en(/iirNag.fiirs1ås ho/ag cllerförening 

jör mrs räkning rörelsen bedril's. 

lnkomsl av rörelse som kommissio

närsjöre1ay, har bedrivil .fijr el/ kom-
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mitten(/'iiretags räkning jär redm•isas 

hos kommillen(/Örctaget underförut

särrning all 

a) kommissionär~/iirhållandet är 

grundar på skr!/iligt Gl'tal, 

h) kommissionär.~/öretaget inte un

der heskartningsåret har hedril'it verk

samhet i nämnvärd on1ta11ning vid 

sidan GI' t/idgavarande rörelse. 

c) rörel~en har bedril'its pd det 

angivna sälle/ under hela beskatt

ningsdret fiir häda jiiretagen eller 

sedan kommissionär~/iiretaget bör

jade bedrirn l'erksamhet GI' ndgot 

slag, 

d) beskallningsåren jör bdda ./Ör<'

ta~wn har utgdll rid samma tidpunkt, 

och 

e) bddaf'iiretagen skull<' ha räl/ till 

avdrag enligt punkt J nedan .för 

koncernbidrag som under h<'skatt

ningsclret hade lämnats till det andra 

jöretaget. 

Har kommissionär.\'/Öretag under 

samma beskattningsdr bedrivit rörelse 

jör tl'd eller Jlera kommitten(/öretags 

räkning . .fdr inkomsren redovisas hos 

dessa företag om de jörutsä11ningar 

som anges i andra stycket a) och c}-e) 

är upp/i:l/da i jiirhdllande rill 1·w:ic 

kommillen(/öretag och kommissio

när.~/Ör<'taget i111e under heskattnings

drer har hedririr l'erksamher i nämn

värd 0111/'at tning l'id sidan av rörelse 

som har hedril'itsjör kommirten(/Öre

tagens räkning. Har kommissionärs

förhdllandet tillkommit m· organisato

riska eller marknadstckniska skäl eller 

./(ircligger andra .synnerliga skäl, kan 

riksskatte1·crket dock pd ansiikan m· 

kommitrent/Öreragen mec(~e art in

komsren jilr redorisas hos dem utan 
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llirl'.1/agen ~\ ild\c 

hinder al' alf .förursä1111ingar för 

avdrag som avses i andra srycket e) inte 

.föreligger. Aiot riksskallevNkers be

s/LI/ i.fi"åga som här ai·ses/är talan i111e 

/ifras. 

Inkomst som enlig/ andra ellff tred

je stycket redol'isas hos kom111i11e11(/Ö

rerag skall hos detta.töretag heha11dlas 

som 0111 fih"etagct sjäfrt hade bedril'il 

riirelsen. 

3. ,{~er Sl'e11sk1 akrieho/ag, wensk 

eko110111iskjöre11ing eller sve11sk ömse

sidig skacll~/örsäkringsans1a/1 (moder

.före/ag) lllN än nio rionde/ar av 

aktierna i cl/ eller/lera wenska akrie

ho/ag (helägda do11erho/ag), skall kon

cernhidrag som mode(före1age1 läm

nar !il! he/ägl dollerhu/ag eller som 

sådam ho/ag lämnar til/ 111ode1:Jiirew

ge1 el/N fil/ a111w1 helägl dollffbolag 

hos 111ode1:fi'irctage1 anses som ar

dragsgill omkostnad .f(ir givaren och 

skattepliktig intäkt för mottagaren. 
Som jurulsii 1111i11g fiir de Ila gäller 

a) att den h111•udsak/~~a verksa111-

he1e11.för såväl givare som 11101/agarc 

m·se1)ordhru k~/as r ighe r. an na n.fasr ig

het eller annan rörelse än.försäkri11gs

röre/se som bedril's al' li~jörsäkrings

a11stal1. 

h) att såväl givare som mol/agare 

redovisar bidraget till samma års 

taxeri11g iipper i ~iälvdek/aratio11 eller 

därl'id/'ogad bilaga, 

c) al/ do!terbolag som lämnar eller 

mol/ar bidrag har l'arit heliigr under 

hela beska1111ingsdret .f?ir både gimre 

och 11101/agare eller seda11 dotterbola

get började bedril'a 1•erksamhet av 

något slag. 

d) art, om bidrag lämnas mella11 

jäma11~/öretag som a1·ses i 35 .11· I a 

mom. och givarc11s huvudsakliga l'erk-
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Fiireslag1•11 ~1·dd~e 

sa111het avser annan jäst(._het. äl'en 

mo11agarcns h1ll'l1dsakliga 1·e1km111het 

avser sådan fastighet. 

e) att. 0111 hidrag lämnas Fän 

dol!crbolag till 111ode1:/(irerag, moder

företaget skulle l'ara ,li"ikallat Fän 

skattskyldighet för utdelning som un

der beskallnin,l!,särct hade llflflburits 

Fän dotterbolaget. sa1111 

./) all. 0111 bidrag lä111nas ,li"dn 

dotterbolag till annm dot1erbolag. 

111odei:fiirewget är förl'a!tning.~/'öretag 

som m·ses i f!Unkt I andra stycket av 

anl'isningarna till 54 f eller 111oderf'ö

retaget i annmfallskullc mra amingen 

.fi"ikallat,li-dt1 skallskyld("hetfiir utdel

ning som under heskartningsäret hade 

llfJ{lburitsji·ån det givande do/lerbola

get eller ska11skyldigtjör utdelning som 

under beskallningsåret hade uppburits 

ji-dn det mottagande dotterbolaget. 

Lämnar s1·enskt moder/'i.irerag kon

cernbidrag till Sl'enskt aktiebolag som 

inte är sådant helägt dollerbolag so111 

a1·ses i jörsta S(rcket. skall bidraget 

ändå anses som awlragsgill omkostnad 
.för mode1:företaget och skattepliktig 

intäkt .fiir mottagaren. om de .f'örut

sällningar som anges i .första stycket 

a). b) och d) är upp/i'llda och om 

iigw'/iirhållandena under hela he
skallningsdret .for både gil'are och 

11101 tagare eller sedan mot tagaren 

höriade hedril'a rerksamhet m· ndgot 

slag har mrit sådana att 1110/lagaren 

genom ji1sioner 111ellan 111ode!·företag 

och dotterbolag har kunnat bringas all 

uppgå i 111oder/iiretaget. Därrid skall 

./itsion anses kunna äga ru111 när 

111oder/iir<'lag äger 111er än nio tionde

lar al' aktierna i do11erbolag 111en inte i 

annat fall. 
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liirl'slagi'n lrdelsc 

A \'en i andra fall än som m·ses i 

./i"irsta och andra styckena skall 

koncernbidrag som srenskt Jiiretag 

lämnar till anna1 wenskt.fiirelag ames 

som ardragsgill 0111ko.1·111adj(ir gil'llren 

och ska l/Cfll1'klig ifllii k l./iir mot /aga ren 

undN jiin11sä11ning all hidragct med 

avdragsrätt .fi'ir gil'aren hade kunnat 

lämnas till an1wt /iiretag iin mottaga

ren och all bidraget däri:/ier. direkt 

eller gl'no111.fiir111edling m· ytterligare 

.fiiretag, hade kunnat ridarl'bc/imlras 

ti/l 111011agare11 pd sddam säll a111•m:ie 

/i.innl'dlamle .fiirClag skulle - med 

bortseende Fdn hestii111111c/sema i 

.liiirde styckl't - ha ha/i rä11 till al'drag 

enligt /örslll eller andra stycket jiir 

1·idarch(/imlra1 helopp. 

Företag som undN l'lt beskattnings

dr har 111ot1agit koncernbidrag, /i.ir 
1·ilke1 girarcn har m•dragsriitt enligt 

.första - tre1(ie styckena har in1e rä111ill 

al' drag fiir koncemhidrag so111 /oreta
get i sin tur utger 11111/N samma 

beskattningsår. 

A:oncemhidrag som al'ses i ./Ör
sta-trc1(je styckena samt bidrag som 

u111(a11as m· llH'tf!!,iraiule enligt 43 -~· 

3 1110111. andra s~rcket skall anses utgii
ra omkostnad .flir gil·aren i den 

fiirl'ärl'skiilla som utgör girnrens h11-

1•11dsakliga 1·crksamhet. 0111 det inte 

111ed hänsyn till bidragets sytie är 

llflflCnbart all bidraget hör hänföras rill 

annan .fiirl'iirl'skiilla. Fiircligger sd

da111 samband mellan \'erksamhe1en i 

den .fiirriirl'skälla hos gil'(lrcn i l'ilkcn 

bidraget utglir al'dragsgill omkostnad 

och l'erksamhctcn i fiin·iirrskälla hos 

111011agarl'n au cn/iirrärrsktilla skulle 

anses .fiirl'li:!!,ga 0111 1·erksa111he1ema 

hade bedririts m· c11 enda .fiiretag, 

skall hidraget rcd:11·isas som intäkt i 
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111otragare11s 11yssnä111nda .förvärvs

källa. Föreligger inte samband av m1 

angivet slag, skall mollagaren redovisa 

bidraget so111 inko111st av särskild 

.fön·ärrskiilla. Denna .fbrl'ärvskälla 

skall anses hä11/örlig till samma in

ko111sTslag och samma ko111111un eller 

ko111mu11cr so111 de11.förvärvskälla l'ari 

givaren har.fdrr avdrag.för bidraget. 

A wlrag .fbr koncernbidrag medges 

endast under.tomtsättning all gil'Gren 

.företer til{/i·edsställande utredning om 

.förhållanden .som avses ifiirsta-:f('mte 

styckena. 

till 54 * 
I. 12 Drn hl:/i"ielse ji·dn skm Tskylclig

heT.för u tde/11i11g/i"ån sve11ska aktieho

lag och s1'1'11Ska eko110111iskaji}rc11ing

ar. s11111 enligt 54 f a) iir meclgii·en 

wcnska aktie/lo/ag och we11ska ekono

miska .fiireningar. har m·seemle jä111-

l'ä/ d uTdelni11g, som uppburits efter 

annan grund än i .tiirhål/a11de Till 

i11nehal'(/a aktier cl/<'!' andelar. clock 

icke utdel11ing,fvr l'ilkcn det utdelan
de företaget må 11iuta al'llrag enligt 
29 ~ 2 mom. 

Aktie eller andel anses icke inne

hal'll i kapitalplaceringssy/ie (se 5./ .1'· 

.fiirsta sTyckN a)J, 0111 der sa111111a11lag

da riisTNaleT .fiir ägarens aktier i deT 

uTdelande bolaget eller andelar i elen 

uTde/a11cle jiire11ingen l'id heskarr-

11i11gsdrets utgång 111ots1•ar1ule en)lär

dedc/ eller 111era m· riisteTa/('ffÖr sa111T

liga akTi<'!' i holagct eller andelar i 

.fiircningcn eller 0111 det giires sannolikt 

att inndwl'eT a1· akTien el/N andelen 

hetingas ar den riire/se eller det jord-

12 Senaste lydelse 1967:95. 

I. I denna am•isningspunkt .fiirsTås 

med .forerag s1·enskt aktiebolag och 

sl'cnsk ekono111isk .förening samt 111ed 

utdelni11g sådan utdelning pd aktie i 

.wenskT akTieho/ag eller a11del i s1·cnsk 

ekonomisk.fi'irening som har uppburits 

i.fiirhål/a11cle Till i1111ehal'lla aktier eller 

andelar eller som har uppburits efter 
annan grund 111cn inte är al'dragsgill 

.fiirdet utdelande företaget enligt 29 * 
2mom. 

Fiirerag. som 111es/utande eller så 

gol/ som uTeslurande .fön•alrar l'ärde
papper eller likartad lös egendom (!iir

l'altnings/iirctag). är Fika/lat Fån 

skarrskyldighct.för utdelning i den mån 

sammanlagda he/oppet ar den utdel

ning som.fiirctageT har uppburit under 

beskarrningsåret 111ots1·aras m• utdel

ning som .fiiffrageT har beslutat .fiir 

samma heskaflningsår eller. i .fi"åga 

11111 im·cstmcn(/örerag. m· bcs/l//ad 

uTdclning ökad med cn/iiirdeclc/. Med 
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bruk eller skogsbruk. som bedrives m· 

aktirns ellN a11dele11s ägare eller m· 

aklieholag eller eko110111isk .tnre11i11g 

so111 med hii11sy11 till äga11dcrii1t.~/iir

hdlla11clc11 eller orga11isa1oriska 

.f1!rhtilla11cle11 ka11 a11ses stå ägare11 

nära. Aklie eller andel i.förmltningsJii

rclag anses dock in1111e/ial'(/ i kapi-

1alplacNi11gs\1:'fie. när förval111i11g.~/ö

re1agc1 äger aktier eller a11delar som 

skulle anses i1111elumia i sådam w.tic 

0111 de i1111clu1/is direkt av cle11 som äger 

aktie11 eller a11de/e11 i.fön·alt11ing.\/t!re

tagct. 

Afrd im•es1111c11(/örc1ag c11ligr 54 _,1· 

.fjärde stycket .först ås .törmlt 11i11g.\·/öre

tag. l'ars uppgi/i riis1'ntligcn är alf 

ge110111 elf l'ä(/ördelat l'ärde

pappersi1111ehm· erQiuda aktieägare el

ler andelsägare ris/.;/iirdelning och l'ars 

aktier eller a11delar ägas m· elf srorr 

amal/i•siska pcrso11er. 

64 

Föreslage11 (rdelsc 

in ves t men (/ii re tag.först åsjii 1w1Itni11gs -

.företag, vars uppgi/i väsemligen är att 

genom elf vä(/ördelat 1•ärde

pappersinnehal' erQiuda aktie- eller 

andelsiigare ris/.;/i.irdelning och mrs 

aklier eller andelar ägs m• clt srorl 

anlal/i·siska personer. 

Företag, som bedrirer bank- eller 

annan penningrörelse dlcr såcla11 

rörelse vidsida11 a1· annan 1·erksamhe1. 

är .fi'ikallat ji'ån skattskyldighel .för 

utdelning på sådan aklie eller andel 

som innehas som <'ft led i 01xa11isa1io

ncn m· .fiirelagets 1•erksamhet !il/ den 

del denna al'ser a1111at än förvaltning 

m'faslighet, l'ärdcpapper eller därmed 

likar/ad lös egendom. 

Före/ag som bedril'er.försäkringsrö

relse är frikallat Fån skattskyldighet 

jör utdelning under jörutsä/lning att 

företaget är skade.försäkringsanstalt 

och utdelningen belöper på sådan 

aktie eller andel som innehas som ett 
led i organisalionen m• .företagets 

.försä kri ngsrörelse. 

fi'irelag som inle m•ses i andra-:Oiir

de styckena är.fi'ikallalfrån skattskyl

d~f</Wt jiir 111delnit1R på sådan aktie 

eller andel som in le u1gör omsättnings-

1illgå11g i.före1age1s verksamhet under 

.fbru1sä1tning att 

a) del sammanlagda röste1ale1 jör 

förc/agels aktier eller andelar i det 

utdelande .fbre1aget vid heskatlnings

drets l//gång 11101warade en .f.lärdedel 

eller mer m· riis1e1a/e1 .för samtli{<a 

aklier eller andelar i det utdelande 

.f1!re1aget. eller 

h) det görs sannolik! att innehm·et 

al' aktien eller andelen betingas m· 

)ordbrnk. skogshruk eller rörelse som 

bedrivs al' ./Ö1etage1 eller m· .företag 
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som med hänsyn till äganderäll.~/ör

hållanden eller organisatoriska 

/orhållanden kan anses stå det nära. 
Skalleji"ihet enligt femte s(vcket 

joreligger dock inte för utd<'lning på 

aktie ell<'I" andel ijorvaltning~/oretag, 

om jörvaltning~/oretaget äga mer än 

enstaka aktier eller andelar på vilka 

utd<'lning skulle ha varit skall<'pliktig 

om aktierna eller andelarna hade ägts 

direkt av det joretag som äger aktien 

eller andelen i.förvaltning~företaget. 

Om särskilda skäl föreligger. kan 

riksskalleverket medge dels all jöre

tag, som inte är jon•altning~företag 

enligt andra stycket men vars 1•erk

samhe1 till illle oi•äsentlig del består i 

.förvaltning av 1•ärdepapper eller där

med likartad lös egendom, skall i 

beskallningsavseende behandlas som 

sådam .förvaltning~/oretag. dels all 

fon•altning~företag, som är moderfo

retag i en koncern och som ombesörjer 

vissa gemensamma uppgiflerjör kon

cernens räkning, inte skall i beskall

ningshänseende behandlas som .för

valtning~/oretag. Mot riksskattever

kets beslut i fråga som här avses får 

talan inte foras. 

Förvän•ar.företag aktie eller andel i 

annat .företag och är det inte uppen

bart all det företag som gör .fön•ärvet 

därigenom erhåller tillgång av verkligt 

och särskilt värde med hänsyn till 

äga1företagets rörelse eller kapi

ta(förvaltning,.föreligger illle skattefri

het enligt första stycket för utdelning 

på aktien eller andelen a11 sådana 

medel som 1•idfon1ärvetfanns hos det 

utdelande företaget och som inte 

motsvarar tillsl\jutet belopp eller inbe

tald insats. Utdelning anses i .första 
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Fiircslagen lrclelse 

hand gälla andra medel än sådana 

som motsvarar tills/.;jutet belopp eller 

inbetalt! insats. 

5. Med svenskt ji_iretag jih"s1ås i 

denna am•isningsp1111kt s1•e11skt aktie

bolag och S\'ensk eko110111isk .förening. 

A.fed 11tlä11d~kt .företag förstås ut

lämlskl aktiebolag och annat utländskt 

bolag som i de11 stat där det är he111ma

höra11de beha11dlas som ska11s/..yldig 

1•id inkoms1beska11ni11gen. 

Riksskalleverkel ka11 på a11sökan 

.förklara all s1·ensktjöretag skall l'Ora 

Fikallat.fi"ån skallskyldighetjör 111del

ni11g på aktie eller a11del i utländskt 

.företag. Som joru1sättning .för all 

sådan förklaring skall lämnas gäller 

a) all utdelningen skulle ha 1·ari1 

skatll:/i"i enligt punkt I m•a11 0111 det 

utdelande .företaget hade varil ell 

s1•ensk1 joretag. och 

b) all den inkomstbeskatming som 

det utlänclska/Vrewget är underkastat 

i den stat där del är he111111ahörande är 

jä111for/ig med den inkomstbeska11ning 

som skulle ha skett enligt denna lag 

och lagen (194 7:5 76) om statlig 

inkomstskall om inkomsten hade.fi.ir-

1•ärvats i S1•erige av wenskt joretag. 

Förklaring enligt andra s~1·cket .lär 

inte lämnas i defall då skattebe/i"ielse 

eller nedsällning av skatt kan ./Ö(ja av 

bestämmelse i ö1·erenskommelse enligl 

72.f 

Talan mol riksskattel'erkets beslut i 

fråga som här m•ses .tär .foras hos 

regeringen genom besl'är. 

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

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

första gången vid 1981 års taxering om inte annat följer av 1 och 2 nedan. 

I. Punkt 5 av anvisningarna till 54 ~får tillämpas i fråga om utdelning som 
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har blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1978. Vid 1979 och 1980 

års taxeringar skall därvid hänvisningen till punkt I av nämnda anvisningar 

avse 54 § och punkt I av anvisningarna till denna paragraf i den lydelse som 

gällde före lagens ikraftträdande. 

2. De nya bestämmelserna i 35 § 3 mom. tillämpas i fråga om avyttring 

som sker efter utgången av år 1979. 

3. Hänvisningen 20 § lagen (1972: 741) om ändring 

kommunalskattelagen (1928:370) till punkt I av anvisningarna till 41 §skall 

fr. o. m. 1981 års taxering avse punkt 2 av anvisningarna till 41 §i dess nya 

lydelse. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

I liirigenom föreskrivs att 7 *lagen (I 947:576)om statlig inkomstskatt' skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~\'lie/se FöreslaKen ~\'de/se 

7 *2 
Från skattskyldighet frikallas: 

a) medlem av konungahuset: 

för av staten anvisat anslag: 

b) i utlandet bosatt fysisk person och utländskt bolag: 

för inkomst, som avses i 54 * första stycket c) kommunalskattelagen: 

c) staten: 

för all inkomst; 

cl) juridisk person som avses 

kommunalskattelagen: 

för all inkomst: 

53 * I mom. första stycket c) 

e) understödsförening som enligt sina stadgar icke får meddela annan 

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst I 000 

kronor för medlem och annan juridisk person som avses i 53 * I mom. första 

stycket dl kommunalskattelagen än understödsförening: 

för all inkomst; 

t) förening som är hiinförlig under 53 * I mom. första stycket e) 
kommunalskattclagen: 

för all inkomst utom sådan inkomst av rörelse för vilken föreningen icke är 

frikallad från skattskyldighet enligt punkt 4 av anvisningarna till 54 * 
nämnda lag: 

g) annan juridisk person som avses i 53 * I mom. första stycket e) 

kommunalskattelagen: 

för sådan inkomst som ej härflutit av rörelse: 

h) här ovan ej upptagen iigare av sådan fastighet, som omförmäles i 5 * 
I mom. kommunalskattelagen: 

för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för de i samma mom. 

avsedda ändamål: 

i) svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar: 

för utdelning från svenska aktie- för utdelning från svenska aktie-

bolag och svenska ekonomiska för- bolag, svenska ekonomiska för-

eningar i den omfattning som i 54 * eningar och utländska .företa?. i den 

kommunalskattelagen sägs: omfattning som i 54 * kommunal

skattelagen sägs: 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:770. 
2 Senaste lydelse 1977:1091. 
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j) här i riket bosatt delägare i oskift dödsbo efter person, som vid sitt 

frånfälle icke var här i riket bosatt: 

för av dödsboet åtnjuten, till honom utdelad inkomst, för vilken dödsboet 

skall utgöra statlig inkomstskatt; 

k) understödsföreningar, vilka enligt sina stadgar äga meddela annan 

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd å högst I 000 

kronor för medlem och som bedriva jämväl annan verksamhet än livförsäk

ringsverksamhet: 

för all inkomst, som belöper på annan än till livförsäkring hänförlig 

verksamhet; 

I) här i riket bosatt fysisk person, som under vistelse utomlands åtnjutit 

avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av anställning där 

annat än hos svenska staten, svensk kommun eller ombord på svenskt fartyg 

eller svenskt, danskt eller norskt luftfartyg: 

för inkomst, som avses i 54 * första stycket h) kommunalskattelagen; 

m) allmänna pensionsfonden: 

för sådan inkomst som ej härtlutit av medel, som förvaltas av fjärde 

fondstyrelsen; 

n) svensk aktiefond: 

för inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet på grund av avyttring av 

egendom som avses i 35 § 3 mom. kommunalskattelagen, om den avyttrade 

egendomen innehafts två år eller mera. 

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förklara, 

att förening eller stiftelse, som har till huvudsakligt ändamål att främja 

nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning av 

denna lag skall anses jämställd med förening eller stiftelse, som ovan i första 

stycket vid f) respektive g) angives. Sådant beslut må, när omständigheterna 

det föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskattever

ket meddelat enligt detta stycke, må klagan icke föras. 

Att personer, om vilka i 18 § förmäles, äro frikallade från skattskyldighet 

för vissa inkomster, framgår av bestämmelserna i samma paragraf. 

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

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

utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1978. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Härigenom föreskrivs att 23 * lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande (rde/se Föreslagen (vde/se 

23 *2 

Vid uppskattning av lös egendom iakttages: 

A. Tomträtt eller valtenfallsrätt uppskattas i den mån ej annat följer av 

20 ~ tredje stycket, till vad rättigheten med hänsyn till villkoren vid 

upplåtelsen och den tid, som därför återstår, kan antagas hava betingat vid en 

av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försäljning. 

B. Värdepapper, som noteras på inländsk eller utländsk börs eller är 

föremål för liknande notering, uppskattas till det noterade värdet eller, om 

delta icke motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid försäljning under 

normala förhållanden, till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid en 

sådan försäljning. Sådana värdepapper, som eljest omsättas på 

kapitalmarknaden eller vars värde icke skall beräknas med ledning av 

bestämmelserna i F nedan, uppskattas enligt sist angivna grund. 

C. Fordran uppskallas till sitt kapitalbelopp jämte upplupen ränta å tid, 

som avses i 21 ~-Är fordringen ej förfallen och skall ränta därå ej beräknas för 

tiden före förfallodagen, uppskattas fordringen till belopp, som utgör dess 

värde vid nämnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I. 
Osäker fordran uppskattas till belopp, varmed den kan beräknas inflyta. 

Värdelös fordran anses icke utgöra tillgång. Den omständigheten att 

gäldenären är delägare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande 

enligt andra grunder än som eljest äro tillämpliga. 

Medel, för vilka uppskov med Medel, för vilka uppskov med 

inkomstbeskattning åtnjutes enligt 

bestämmelserna om skogskonto el

ler investeringskonto för skog, upp

tagas till halva värdet. Har medel 

avsalls till fond för särskilt ändamål 

enligt föreskrift i lag eller annan 

författning och har avdrag vid 

inkomstberäkningen medgivits för 

avsättningen, får halva det avsatta 

beloppet upptagas som skuld. 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:857. 
2 Senaste lydelse 1977: 1174. 

inkomstbeskallning åtnjutes enligt 

bestämmelserna om skogskonto, 

upphovsmannakonto eller investe

ringskonto för skog, upptagas till 

halva värdet. Har medel avsalts till 

fond för särskilt ändamål enligt före

skrift i lag eller annan förfallning och 

har avdrag vid inkomstberäkningen 

medgivits för avsällningen, får halva 

det avsatta beloppet upptagas som 

skuld. 
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D. För evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller annan förmän uppskat

tas till tjugu gånger det belopp, vartill den senast för helt är uppgått. 

Nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån, som utgår 

under viss tid eller någons livstid, uppskattas till sitt kapitalvärde. Är 

rättigheten bestämd till visst belopp eller eljest till viss storlek, beräknas 

kapitalvärde! efter det belopp rättigheten för helt är motsvarar enligt de vid 

denna lag fogade tabellerna Il och Il!. Där rättighet, som belastar viss 

egendom, ej är på nyss angivet sätt bestämd, anses årliga värdet utgöra fem 

procent av det penningvärde, vartill egendomen uppskattats, dock att, där 

rättighet avser endast del av egendom eller dess årliga värde eljest icke kan 

bestämmas enligt nyss angivna grund, detta uppskattas efter vad som prövas 

skäligt. 

Kapitalvärdet av rättighet, som icke är bestämd att utgå under någons 

livstid men ändock är av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av 

tahell III, såsom om den skolat utgå för den berättigades livstid, dock högst till 

tio gånger det värde, rälligheten för helt år motsvarar. 

Är rättighet beroende av flera personers liv sålunda, att rättigheten upphör 

vid den först avlidnes frånfälle, bestämmes rättighetens kapitalviirde efter 

den äldstes levnadsålder. Fortfar däremot rättigheten oförändrad till den sist 

avlidnes frånfälle, beräknas värdet efter den yngstes ålder. 

E. Värdet av utländskt myntslag beräknas efter den köpkurs på checkar, 

utstiillda i samma myntslag, som gällde vid tiden för skattskyldighetens 

inträde. Finnes ej sådan kurs eller kan av annan anledning värdet icke 

beräknas efter denna grund, bestämmer regeringen eller den myndighet 

regeringen förordnar, hur beräkningen skall ske. 

F. Annan lös egendom än förut niimnts uppskattas till vad den kan 

antagas hava betingat vid en av boets avveckling föranledd, med tillbörlig· 

omsorg skedd försäljning. 

Vid värderingen av förvärvskälla som enligt kommunalskattelagen 

I 1928:370) ingår i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tillämpas 

bestämmelserna i 4 ~och, med undantag av femte stycket sista meningen, 

punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 ~~ lagen (1947:577) om statlig 

förmögenhetsskatt. 

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

den har kommit ut frän trycket i Svensk författningssamling. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 

Härigenom föreskrivs att punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 3 och 4 §§ 

lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

Amisningar 
till 3 och 4 §§ 

2. 2 Vid beräkning av förmögenhet, som ingår i förvärvskälla inom 

inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse, gäller följande. 

Sammanfaller icke räkenskapsåret med beskattningsåret, får som värde av 

förmögenheten tagas upp värdet vid utgången av det räkenskapsår som före 

den I mars taxeringsåret gått till ända närmast intill utgången av beskatt

ningsåret. Detta värde skall emellertid rättas med belopp som den skattskyl

dige satt in i förvärvskällan eller tagit ut ur densamma för egen räkning eller 

för annan av honom innehavd förvärvskälla. Utgår räkenskapsåret före 

beskattningsåret. skall nämnda värde ökas med insättningar och minskas 

med uttag som skett intill beskattningsårets utgång. Utgår räkenskapsåret 

efter beskattningsåret, skall värdet minskas med insättningar och ökas med 

uttag som skett efter utgången av beskattningsåret. 

Den värdesättning av tillgångarna Den värdesättning av tillgångarna 

förvärvskällan som sker vid 

inkomsttaxeringen är icke bindande 

vid förmögenhetsberäkningen. In

ventarier som äro avsedda för stadig

varande bruk i förvärvskällan uppta

gas till anskaffningsvärdet efter av

drag för skälig avskrivning eller 

utrangering. Lager värderas som 

helhet utan hänsyn till påräknelig 

vinst vid försäljning i detalj, varvid 

dock fastighet upptages lägst till 

taxeringsvärdet. Lager av djur på 

jordbruksfastighet eller i renskötsel

rörelse upptages till de värden, som 

riksskatteverket enligt punkt 1 femte 

stycket av anvisningarna till 41 * 
kommunalskattelagen ( 1928:370) se-

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859. 
2 Senaste lydelse 1977: 1173. 

i förvärvskällan som sker vid 

inkomsttaxeringen är icke bindande 

vid förmögenhetsberäkningen. In

ventarier som äro avsedda för stadig

varande bruk i förvärvskällan uppta

gas till anskafTningsvärdet efter av

drag för skälig avskrivning eller 

utrangering. Lager värderas som 

helhet utan hänsyn till påräknelig 

vinst vid försäljning i detalj, varvid 

dock fastighet upptages lägst till 

taxeringsvärdet. Lager av djur på 

jordbruksfastighet eller i renskötsel

rörelse upptages till de värden, som 

riksskatteverket enligt punkt 2 femte 

stycket av anvisningarna till 41 * 
kommunalskattelagen ( 1928:370) se-
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nast har fastställt före utgången av 

det år som närmast föregår tax

eringsåret, eller - om sådant värde 

icke har fastställts för vissa djur - till 

det allmänna saluvärdet. Vid värde

ring av lager skall hänsyn tagas till 

inkurans och prisfallsrisk. 

73 

Fiircs/agen (rdc/se 

nast har fastställt före utgången av 

det år som närmast föregår tax

eringsåret, eller - om sådant värde 

icke har fastställts för vissa djur - till 

det allmänna saluvärdet. Vid värde

ring av lager skall hänsyn tagas till 

inkurans och prisfallsrisk. 

Skulder och andra avgående poster i förvärvskällan avräknas enligt 

bestämmelserna i 5 §. Hänsyn tages icke till annan latent skatteskuld än 

utskiftningsskatteskuld, såvida icke annat följer av punkt 3 första stycket av 

dessa anvisningar. 

Om värdet av tillgångarna i förvärvskällan överstiger beloppet av skulder 

och andra avgående poster, får förmögenhetsvärdet av förvärvskällan 

nedsättas till trettio procent av det överskjutande värdet. Om förvärvskällan 

innehaves med fideikommissrätt, får dock nedsättning ske till tjugo procent 

av sistnämnda värde. 

Bestämmelserna i femte stycket få icke leda till att förmögenhetsvärdet av 

förvärvskällan sätts lägre än till vad som motsvarar värdet av sådana 

fastigheter i förvärvskällan, som tillhöra ägaren av denna, efter avdrag för de 

skulder som belöpa på dessa fastigheter. Härvid skall som värde av 

jordbruksfastighet upptagas fastighetens taxeringsvärde minskat med den 

del av det taxerade byggnadsvärdet som avser ekonomibyggnader och som 

värde av fastighet i rörelse det taxerade markvärdet. På fastigheterna skall 

anses belöpa så stor del av skulderna i förvärvskällan som nu angivna värde 

av fastigheterna utgör av det sammanlagda värdet av tillgångarna i 

förvärvskällan. Sistnämnda värde beräknas med hänsyn till fastigheternas 

hela taxeringsvärde. Bestämmelserna i detta stycke tillämpas icke på 

förvärvskälla som innehaves med fideikommissrätt. 

Bestämmelserna denna anvisningspunkt tillämpas även niir 

förvärvskällan innehaves indirekt genom förmedling av juridisk person. 

3. 3 Medel, för vilka uppskov med 3. Medel, för vilka uppskov med 

inkomstbeskattning åtnjutes enligt 

bestämmelserna om skogskonto el

ler investeringskonto för skog, upp

tagas till halva värdet. Har medel 

avsatts till fond för särskilt ändamål 

enligt föreskrift i lag eller annan 

författning och har avdrag vid 

inkomstberäkningen medgivits för 

3 Senaste lydelse 1974:1055. 

inkomstbeskattning åtnjutes enligt 

bestämmelserna om skogskonto, 

upphovsmannakonto eller investe

ringskonto för skog, upptagas till 

halva värdet. Har medel avsatts till 

fond för särskilt ändamål enligt före

skrift i lag eller annan författning och 

har avdrag vid inkomstberäkningen 
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avsäuningen, far halva det avsatta 

beloppet upptagas som skuld. 

74 

Fiircslagc11 ~vdl'lse 

medgivits för avsättningen, får halva 

det avsatta beloppet upptagas som 

skuld. 

Är fordran för sin tillkomst gjord beroende av ett villkor, som är ovisst, 

antingen i den meningen att det är osäkert, om den såsom villkor bestämda 

tilldragelsen kommer att inträffa, eller i den meningen att det visserligen är 

säkert, all tilldragelsen skall inträffa, men ovisst när, skall fordringen icke 

medräknas. Däremot har den omständigheten, att fordran, som löper utan 

ränta, ännu ej är förfallen till betalning, betydelse endast för beräkningen av 

dess förhandenvarande värde (4 S). 

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

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

första gången vid 1980 års taxering. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning av statlig inkom'it
skatt för ackumulerad inkomst 

Härigenom föreskrivs att 3 * 3 och 4 mom. lagen (1951 :763) om beräkning 
av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst! skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen lydelse 

H 
J mom. 2 I fråga om inkomst av rörelse skola lagens bestämmelser gälla 

endast följande intäkter, nämligen: 
I) intäkt genom vetenskaplig, I) intäkt genom vetenskaplig, 

litterär, konstnärlig eller därmed litterär, konstnärlig eller därmed 
jämförlig verksamhet; jämförlig verksamhet, under .fömt

sällning all intäkten inte .föranlell 

uppskov med beskat1ning enligt lagen 

(1979:000) om uppl1<J11smannakonto; 
2) intäkt vid överlåtelse av hyresrätt samt av varumärke, firmanamn och 

andra liknande rättigheter av goodwills natur; 
3) intäkt i form av engångsersättning, som erhållits på grund av avbrotts

försäkring eller såsom skadestånd eller dylikt för inkomstbortfall i rörelsen till 
följd av expropriation, rekvisition eller annat liknande förfarande; 

4) intäkt i form av engångsersättning vid avyttring av patenträtt eller 
liknande rättighet samt vid avyttring eller avlösning av rätt till royalty, allt 
under förutsättning att avyttringen eller avlösningen skett i samband med 
överlåtelse, upplåtelse eller nedläggande av rörelse; 

5) intiikt vid avyttring, i samband med överlåtelse, upplåtelse eller 
nedläggande av rörelse, av för stadigvarande bruk i rörelsen avsedda 
maskiner eller andra inventarier, vilka icke vid beräkning av värde
minskningsavdrag hänföras till byggnad, samt av andra varor och produkter i 
rörelsen än ovan vid 4) avses; samt 

6) intäkt, som uppkommit därigenom att avsättning till särskilda investe
ringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar eller för avyttrat 
fartyg eller till särskild nyanskaffningsfond återförts till beskattning under 
sådana förhållanden att, därest det återförda beloppet i stället utgjort 
köpeskilling för tillgångarna i fråga, köpeskillingen enligt 5) ovan skulle 
ansetts såsom ackumulerad inkomst, dock att ränta som tillägges det 

återförda beloppet icke skall anses utgöra sådan inkomst. 
Vad i denna lag stadgas om överlåtelse, upplåtelse eller nedläggande av 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860. 
2 Senaste lydelse 1974:860. 
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rörelse skall äga motsvarande tilliimpning betriiffande rörelsefilial och 
rörelsegren. 

4 mo m .3 I fråga om inkomst av 
tillfällig förviirvsverksamhetgii//a la
gens bestiimmelser, såvitt avser rea
lisationsvinst, vid avyttring av aktie 

eller andel i bolag vars aktier eller 
andelar vid tiden för avyttringen 

iigdes eller innehades pr! sä11 som 

anges 54 .\1· ./i'ml<' s1ycke1 

ko1111111111alska11clagrn (l<.JlN:370) och 
förviirvats tidigare iin två år före 
avyttringen, samt sådan vinst vid 
m)·llringen av fastighet som avses i 
2 ~ lagen ( 1978:970) om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst 
eller som till mer än hälften 111giircs 

av återvunna avdrag för viirde
minskning av den avyttrade fastig

heten. 

4 mo m . I fråga om inkomst av 
tillfiillig förviirvsverk
s a m het gäller lagens bestämmel
ser, såvitt avser realisationsvinst, vid 
avyttring av aktie eller andel i bolag 
vars aktier eller andelar vid tiden för 
avyttringen till hul'udsaklig del iigcles 

eller på diir1111•djä111/iirlig1 sä11 inne
hades - direk1 ellC'r ge110111jiir111edling 

ar.Juridisk person - al' l'n/ysisk /ll'f"SOll 

ellN e11 jd1al ji·siska 1wr.w111er och 
förviirvats tidigare iin två år före 
avyttringen. samt sådan vinst vid 

m:r11ring av fastighet som avses i 2 ~ 
lagen ( 1978:970) om uppskov med 

beskattning av realisationsvinst eller 
som till mer iin hiilften 111giirs av 
återvunna avdrag för viirde
minskning av den avyttrade fastig

heten. 

Denna lag triidcr i kraft fyra veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på 
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. 

J Senaste lydelse 1978:973. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1960:63) om rätt till förlustutjämning vid 
taxering för inkomst 

1-liirigenom föreskrivs att punkt I av anvisningarna till 2 ~lagen (1960:63) 

om rätt till förlustutjiimning vid taxering för inkomst 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

N11mra11clc /\'cll'/se Fiircs/agcn ~\'dclw 

Amisningar 

till 2 ~ 
I. 2 Förlust, som beriittigar till 

fcirlustavdrag, skall beräknas på 
grundval av den för förluståret 
avgivna självdeklarationen. 0111 111-

rcdningcn de1.tnra11/eder. 111å.fih"/11ste11 

likriil bestiimmas till större eller 
mindre belopp iin deklarationen 
ut visar. Dämd må dock avdrag för 
värdeminskning eller dyl., l'ilka äm 

m· beskt{/knhct att k111111a förskjutas 
från ett år till ett annat eller rilka m·sc 

tillgång, vid vars försäljning eventu
ell vinst skall bedömas enligt regler
na för skattepliktig realisationsvinst, 
iii'cnsom avdrag för värdeminskning 
å byggnad, som utgör lagertillgång, 
icke tillgodoriiknas den skattskyldige 
med större belopp iin han yrkat i 
deklarationen för förluståret. Till 
v[irdeminskningsavdrag m· hi1höra11-

de slag riiknas bla11d a1111a1 avdrag för 
viirdeminskning å byggnad. d så
dana maskiner och andra inventarier 
1·i/ka al'skrims enligt reglerna för 
planenlig avskrivning, d patentriitt 

eller liknande tidsbegränsad riittig
het och å varumiirke, firmanamn 
eller andra rättigheter av goodwills 
natur ävensom avdrag för minskning 
av skogs ingångsviirde. 

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1978:53. 
2 Senaste lydelse 1967:753. 

I. Förlust, som beriittigar till för
lustavdrag, skall beriiknas på grund
val av den för förluståret avgivna 

sjiilvdeklarationen men .fi/r bestäm
mas till större eller mindre belopp än 
1·ad deklarationen utvisar. Avdrag 
för såclan värdeminskning eller dyl. 
som kan förskjutas från ett år till ett 
annat eller som arsN tillgång. vid 
vars f6rsiiljning evenwell vinst skall 
bedömas enligt reglerna för skatte
pliktig realisationsvinst, och avdrag 
för viirdeminskning m· byggnad, 
som utgör lagertillgång,./dr dock imc 

tillgodoräknas den skattskyldige 
med större belopp iin han har yrkat i 

deklarationen för förluståret. Till 
viirdeminskningsavdrag so1111111 sagts 

räknas hl. a. avdrag för viirdeminsk
ning m· byggnad. ar sådana maskiner 
och andr:1 inventarier som al'skrh:1· 

enligt reglerna för planenlig avskriv
ning, m· patentriitt eller liknande 
tidsbegriinsad riittighet 01.:h ar va

rumärke, firmanamn eller andra 
riittigheter av goodwills natur och 
iil'en avdrag för minskning av skogs 
ingångsviirde. 
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N111'(11"a1ule ~rdclse 

Har im•estering~fiJnd, särskild ny

anskaff ningsfond eller fond för åter

anskaffning av fastighet återförts till 

beskattning, skall vid beräkning av 

den förlust, som beriittigar till för

lustavdrag, bortses från det belopp, 

som på grund av återföringen uppta

gits såsom skattepliktig intäkt, dock 
endast i den mån delta belopp im:vm

mes i den för förluståret fastställda 

beskattningsbara inkomsten mins

kad, i förekommande fall, med 

garantibelopp för fastighet. 
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Fiireslagen ~vdelse 

liar särskild nyanskaffningsfond 

eller fond för återanskaffning av 

fastighet eller annan investering~f(md 

än allmän investering~/iJnd återförts 

till beskattning, skall vid beräkning 

av den förlust, som berättigar till 

förlustavdrag, bortses från det be

lopp, som på grund av återföringen 

upptagits som skattepliktig intäkt. 

Vad nu sagts gäller endast i den mån 

det till beskattning åte1:förda beloppet 

im)'ms i den för förluståret fastställda 

beskattningsbara inkomsten mins

kad, i förekommande fall, med 

garantibelopp för fastighet. 

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

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen 
för viss aktieutdelning 

Härigenom föreskrivs ait 7 ~ lagen (1967:94) om avdrag vid 

inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning' skall ha nedan angivna lydelse. 

Numra11de (wlelse 

Avdrag medges icke, om mer ä11 

hä(/ic11 av holagets aktier vid utdel-

11i11gstil(/i'illet ägdes elll'I' på därmed 

jä111/or/ig1 säff i1111ehades m• svensk1 

aktiebolag, sve11sk eko11omiskjiire11i11g 

eller 11tlä11dsk1 ho/ag. 

Vid tillämp11ing av .första s(vcket 

medräknas icke aktie som tillhör 

jÖrl'altnings/öretag som m·ses i 54 .~· 

.f.iärde s(vcket kommunalskaffelagen, 

om sådant .företag. i förekommande 

fall jämte bolag och förening som 

med hänsyn till äganderättsförhål

landen eller organisatoriska förhål

landen kan anses stå företaget nära, 

i1111ehade mi11dre ä11 hä(/ie11 G\' samtli

ga ak1ier i bolagel, 

utländskt bolag, om skatt enligt 

kupongskattelagen (1970:624) skall 

erläggas för utde/11inge11 1ill del 

utländska bolage1 med helt eller 

nedsatt belopp, eller 

annat bolag eller annan .förening 

som är skauskyldig .for utdelning på 

aktien. 

I Scnas1c lydelse av lagens rubrik 1978:955. 
~ Senaste lydcl~c 1978:955. 

Föreslagen (wlelse 

Avdrag medges i/lfe .fijr utdelni11g 

på aktier so111 1•id 11tde/11ings1illlälle1 

ägs GI' 

a) svensk/ fiirl'{l/fni11g.~/iiretag. 0111 

det sa111111a11lagda riistetale1.fiir .före

tagets aktier i det 111delande bolaget - i 
förekommande fall tillsammans med 

aktier tillhöriga bolag och förening 

som med hänsyn till äganderättsför

hållanden eller organisatoriska 

förhållanden kan anses stå företaget 

nära - motsvarar mer ä11 hä(/ien GI' 

röstetalef/ih· samtliga ak1ier i bolaget, 

eller 

b) svenskt aktiebolag eller svensk 

eko11omisk förening som inte al'ses 

under a). om det sammanlagda riiste

taletjörföretagets aktier i det utdelan

de bolaget motsvarar en./järdedel eller 
mer a1• riistetalet.fiir sam1/iga akliCI' i 

bolagel och jöretagel illfe l'isas \'ara 

skaffskyldigt för utdelning på ak

tiema. 
A l'(/rag .tör l/fdelni11g på sådana 

aktier i del wdelande bolaget som i111e 

Gl'ses i jorsta s(rcket medges under 

.fiirutsärming au mi11st hä(/ien a1• dessa 

aktier ägs a1· eff eller/lera a1•.fö(ja11de 

slag GI' aktieägare: 

a) annan än sl'enskt aktiebolag, 

S\'C'nsk ekonomisk .fiirening eller ut

ländskt bolag, 
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N11rnra11dl' ~vdclse 

Vid tillämpning av denna paragraf 

anses aktie, som äges av en av bolag 
eller förening bildad pensions- eller 
annan personalstiftelse, innchavd av 
bolaget eller föreningen. 
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1-iireslagen ~vdelse 

b)jörvaltningsjöretag som inte om

.lättas 01•jörsta stycket a). 

c) srenskt aktiebolag eller sw'nsk 

ekonomisk .fdrening som l'isas vara 

skatts/...yldig/ör utdelning på aktierna. 

och 

d) utländskt bolag som skall erläg

ga skatt enligt kupongskattelagen 

(\ 970:624) för utdelning på aktierna 

med helt eller nedsatt belopp. 
Vid tillämpning av denna paragraf 

anses aktie, som ägs av en av bolag 
eller förening bildad pensions- eller 

personaistiftelse, innehavd av bola
get eller föreningen. Med .förvalt

ning~/öretag f(jrstås sådant .företag 

som Ol'ses i punkt I andra stycket av 

anl'isningama till 54 § kommuna/skat

telagen (1928:370). 

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

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. De nya 
bestämmelserna tilfämpas i fråga om utdelning på aktie som har utgivits i 
samband med bolags bildande, om bolaget har anmälts för registrering efter 
utgången av år 1979, och i fråga om utdelning på aktie, som har utgivits i 
samband med ökning av aktiekapital, om beslut om ökningen har anmälts för 
registrering efter nämnda tidpunkt. 
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Motionerna 

I detta sammanhang behandlas 

dels de med anledning av propositionen 1978179:2!0 väckta motionerna 

1978179:2656 av Jan Bergqvist (s) och Lennart Pettersson (s) vari 
hemställs 

I. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inskränkning i avdrags
rätten för representationskostnader i enlighet med vad som anförts i 
motionen, 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag för att stödja sysselsättningen i 
hotell- och restaurangbranschen med mervärdeskattereduktion eller andra 
åtgärder; 

1978179:2657 av Erik Hovhammar (m) och Marianne Karlsson (c) vari 
hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag som möjliggör för 
mindre företag att utnyttja det särskilda forskningsavdraget även om 
FoU-arbetet understiger en halv årsarbetstid; 

1978179:2658 av Stig Josefson m. fl. (c) vari hemställs att riksdagen 
beslutar 

1. att medge företag med begränsade lager rätt att välja mellan nuvarande 
metod med nedskrivning till 40 % å varulager och företagsskatteberedning
ens förslag om nedskrivning å varulager till 55 % och avsättning med 20 % på 
lönesumman och 15 % av egenföretagarnas egna inkomster före fondavsätt
ning, 

2. att medel avsatta till allmän investeringsreserv skall kunna tas ut för 
investering ett år efter utgången av det år insättning verkställts och vara 
uttagna senast sex år efter samma tidpunkt; 

1978179:2659 av Göthe Knutson m. Il. (m) vari hemställs att riksdagen 
beslutar att uppskov med beskattning genom insättning på upphovsmanna
konto skall medges om upphovsmannaintäkten överstiger motsvarande 
intäkt under de två föregående beskattningsåren med 25 % ; 

1978179:2660 av Karl Leuchovius m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen av 
regeringen begär nytt förslag som kan behandlas hösten 1979 innebärande att 
den s. k. inllationsbeskattningen av stamdjur undanröjs i enlighet med vad 
som anförts i motionen; 

1978179:2661 av andre vice talmannen Tage Magnusson m. Il. (m) vari 
hemställs att riksdagen beslutar 

l. att egenföretagare ges rätt att fritt disponera den allmänna investerings
reserven även under de första åren efter avsättningen utan särskilda krav på 
tillståndsgivning, 

2. att 4 § tredje stycket i förslaget till Lag om allmän investeringsfond 
avslå~, 

6 Riksda?.<'11 1978179. 6 sam/. Nr 57 
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3. att punkten 2 sjunde stycket anvisningarna till 41 s kommunalskatte

lagen ges följande såsom Motionärernas förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag 

Skattskyldig, som ingår i en grupp 

näringsidkare mellan vilka intressege

menskap råder (moder- och dotter.fö

retag eller företag under i hurndsak 

gemensam ledning), .tär tillämpa reg

lerna i.föregående stycke endast under 

förutsättning att dessa tillämpas av 

samtliga .företag som tillhör gruppen. 

Vad nu har sagts gäller dock endast i 

fråga om \'erksamhet i jorvän•skälla 

som har sådant samband med verk

samheten i den skattskyldiges för

vän1skälla att verksamheterna skulle 

ha ansetrs utgöra enfön•än•skälla om 

de hade bedrivits av ett enda .före

tag. 

Motionärernas .förslag 

Har värdet av lagret l'id beskatt

ningsårets utgång understigit medelta

let av lagen•ärdena under jän1förel

seåren på grund av att den skattskyl

dige avyttrat lagertillgångar till ett 

honom närstående .företag, skall. 1•id 

tillämpning av bestämmelserna i.före

gående s(vcke. /agen•ärdet vid be

skattningsårets utgång ökas med vär

det av sålunda överförda tillgångar. 

Vad nu sagts gäller icke om det 

närstående.företaget avyttrat tillgång

arna.före beskattningsårets utgång och 

icke heller om den skatts/..)!/dige kan 

visa att ö1•ei:/öringen ingå/I som ett led i 

det närstående .företagets normala 

omsättning eller .förbrukning av va

ror. 

1978179:2662 av Olof" Palme m. tl. (s) vari hemställs att riksdagen 

I. beslutar i enlighet med vad som i motionen anförts om arbetstagares rätt 

att väcka förslag om användning av investeringsfond, 

2. med avslag på propositionens förslag i berörd del beslutar om en 

resultatutjämning med lönekostnaderna som bas i enlighet med vad som 

an förts i motionen, 

3. beslutar om en begränsning av lagernedskrivningen i enlighet med vad 

som anförts i motionen, 

4. med avslag på propositionens förslag om rätt till avsättning till allmiin 

investeringsreserv hos regeringen i enlighet med vad som anförts i motionen 

begär en utredning om möjligheterna att utvidga rätten att använda 

investeringsfondssystemet även till egenföretagare, 

5. med avslag på förslagen i propositionen i berörda delar beslutar i 

enlighet med vad som anförts i motionen om värderingen av djur, 

6. med avslag på propositionens förslag i berörda delar beslutar i enlighet 

med vad som i motionen anförts om upphovsmannakonto, 

7. beslutar i enlighet med vad som i motionen anförts om företagsskattens 

höjd samt den kommunala beskattningen av företagens nettovinster, 

8. beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts om 

avdrag för representation, 
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9. beslutar avslå propositionens försla'g om särskilda regler för 
yrkesfiskarnas användning av investeringsreserver; 

1978179:2663 av Per Olof Sundman (c) och Sven Johansson (c) vari 
hemställs att riksdagen beslutar 

I. att även fotografer ges möjlighet nyttja upphovsmannakonto, 
2. att vid bedömning av inkomstökningens storlek en jämförelse med 

inkomsterna under något av de tre närmast föregående åren får ske, 
3. att uppskov enligt 6 * medges med 2 basbelopp, 
4. att i övrigt beakta vad som i motionen anförts; 

1978179:2664 av Jngegerd Troedsson m. Il. (m) vari hemställs att riksdagen 
beslutar att det särskilda tillägget som skall utgå då en allmän investerings
reserv återförs till beskattning fastställs till 20 procent; 

1978179:2665 av Lars Werner m. Il. (vpk) vari hemställs att riksdagen 
beslutar 

I. att höja bolagsskatten med 10 procentenheter till 50 procent, 
2. att ta ut en allmän arbetsgivaravgift, dock med undantag för kommuner 

och landsting, beräknad på företagens omsättning så att den under budgetåret 
1979/80 inbringar minst 6 000 000 000 kr., 

3. att hemställa hos regeringen om tilläggsdirektiv till den nyligen tillsatta 
kommitten för utredning av olika former av bruttoskatter (Dir 1979:28) i 
enlighet med vad som anförts i motionen, 

4. att hemställa hos regeringen om skyndsam utredning av möjligheterna 
för en demokratisering av besluten om obeskattade reserveringar inom 
företagen i enlighet med vad som anförts i motionen, 

5. att avslå propositionen 1978179:210 i vad gäller 
a) förslaget om lönebaserad reservering genom s. k. resultatutjämnings

fond, 
b) förslag till lag om allmiin investeringsfond och lag om allmän investe

ringsreserv, 
c) förslaget till lag om upphovsmannakonto och hos regeringen hemställa 

att denna i stället utarbetar och utfärdar anvisningar i enlighet med vad som 
föreslås i motionen, 

d)den föreslagna skattefriheten för utdelning från utländskt dotterbolag till 
svenskt bolag, 

e) den föreslagna utvidgningen av dispensregeln i 43 § 3 mom. kommu
nalskattelagen, 

I) de fcireslagna utvidgningarna av möjligheterna till avdrag för koncern
bidrag till företag utanför den s. k. närståendekretsen, 

g) den föreslagna dispensregeln avseende tillämpningen av de nya 
anvisningarna angående beskattningen av de s. k. kommissionärsbolagen, 

6. att hos regeringen hemställa om förslag till begränsning av möjlighe
terna till skattefria fonderingar inom företagen via avskrivnings- och 
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nedskrivningsmöjligheter i enlighet med vad som anförts i motionen, 
7. att upphäva lagen om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig 

inkomstskatt och lagen om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaff
ning från den I juli 1979, 

8. att punkt I femte stycket anvisningarna till 54 * kommunalskattelagen 
erhåller följande som Motionärernas förslag betecknade lydelse: 

Regeringens .förslag 

Företag som inte avses i and
ra-fjärde styckena är frikallat från 
skattskyldighet för utdelning på 
sådan aktie eller andel som inte utgör 
omsättningstillgång företagets 
verksamhet under förutsättning alt 

a) det sammanlagda röstetalet för 
företagets aktier eller andelar i det 
utdelande företaget vid beskatt
ningsårets utgång motsvarade en 

.fjärdedel eller mer av röstetalet för 
samtliga aktier eller andelar i det 
utdelande företaget, eller 

b) det görs sannolikt att innehal'et 

G\' aktien eller andelen betingas av 

jordbruk. skogsbruk eller rörelse som 

bedril'S al' företaget eller a1· företag 

som med hänsyn till äganderäll!'f{Ör

hållanden eller organisatoriska föhål

landen kan anses stå det nära. 

Motionärernas .fors/ag 

Företag som inte avses i and
ra-fjärde styckena är frikallat från 

skattskyldighet för utdelning på 
sådan aktie eller andel som inte utgör 
omsiittningstillgång i företagets 

verksamhet under förutsättning att 
a) det sammanlagda röstetalet för 

företagets aktier eller andelar i det 
utdelande företaget vid beskatt
ningsårets utgång motsvarade 35 % 

eller mer av röstetalet för samtliga 
aktier eller andelar i det utdelande 
företaget, eller 

b) ägG/:företaget kan 1•isa att inne

havet har direkt anknytning till eller 

väsentlig betydelse.för den rörelse eller 

detjordbruk eller skogsbruk som ägar

.företaget bedriver. 

9. alt hemställa hos regeringen om förslag till åtgärder för undvikande av 
att upplupna vinstmedel undgår beskattning vid etablerandet av organisa
tionsförhållanden enligt kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomst
skatt, 

10. att mellan sjätte och sjunde styckena i 35 * 3 mom. kommunal
skattelagen ett nytt stycke införs med följande såsom Motionärernasförslag 

betecknade lydelse: 

Regeringens .förslag Motionärernas .förslag 

35 * 
3 mom. Realisationsvinst på---------- utländskt koncernföretag. 

Har aktie Gl'.rttrats till aktiebolag 

inom samma koncern (köparbolaget) 

och har enligt bestämmelserna i.före-
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Regeringens .förslag 
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,;I/ or ioniirl'mas jorslag 

gående stycke m)'ffringen icke .f'öran

leff beskaffning av realisationsvinst, 

skall, om aktierna i köparbolaget 

ai}'ffrats inomfem år/rån den tidigare 

ai}'llringen. vid beräkning av realisa

tionsvinst på grund av avyffring av 

aktierna i kiJparbolaxet såsom imäkt 

upptagas -.förutom köpeskilling eller 

dylikt - ett belopp motsvarande den 

vinst.för i•ilken beskaffning enligt.före

gående stycke ej skett. 

Har fastighet---------- och fosterbarn. 

11. att upphäva förordningen om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss 

aktieutdelning, den s. k. Anneli-lagen, från den I juli 1979; 

dels de vid allmänna motionstiden väckta motionerna 

1978/79:241 av Kerstin Andersson i Hjärtum (c) och Kerstin Göthberg (c) 

vari hemställs att riksdagen hos RSV begär iindrade anvisningar om avdrag 

för representation; 

1978/79:348 av Hans Wachtmeister m. 0. (m) vari hemstiills att riksdagen 

beslutar att hos regeringen begära förslag till inkomstutjämning för fiskare 

enligt vad i motionen anförts; 

1978179:413 av Rune Johnsson i Mölndal m. n. (c, m, fp) vari hemställs att 

riksdagen beslutar hemställa hos regeringen att yrkesfiskare bereds möjlighet 

att skattefritt avsätta medel i speciella resultatutjämningsfonder liknande 

skogskonto; 

1978179:415 av Stig Josefson m. n. (c) vari hemställs att riksdagen beslutar 

om sådan ändring i jordbruksbeskattningen att djur värderas utifrån sitt 

faktiska värde på sätt som angivits i motionen; 

1978/79:581 av Gunnar Johansson (m) vari hemstiills att riksdagen beslutar 

att rörelseidkare med en omsättning i rörelse understigande 30 000 kr. skall få 
deklarera efter den s. k. kontantprincipen; 

1978/79:680 av Birgitta Hambraeus m. 0. (c) vari hemställs att riksdagen 

hos regeringen anhåller om utredning om 

I. rätt till skattebefrielse vid belöning upp till viss nivå för ideer inom 

företag, 

2. införandet av motsvarighet till skogskonto för uppfinnare: 

1978/79:828 av andre vice talmannen Tage Magnusson (m) och lngegerd 

Troedsson (m) vari hemställs att riksdagen beslutar om sådan ändring i 
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förordningen ( 1960:63) om rätt till förlustutjämning vid taxering för inkomst 

att rätten till förlustutjiimning kvarstår, om den som övertagit aktier i 

fåmansbolag på grund av arv, testamente eller bodelning överlåter dessa till 

person som redan tidigare innehar aktier i företaget; 

1978179:833 av Per-Eric Ringaby (m) vari hemstiills att riksdagen anhåller 

att regeringen låter utreda frågan om möjligheterna att medge avdragsrätt för 

premier för kompanjonsförsäkringar; 

1978179:837 av lngcgerd Troedsson (m) vari hemställs att riksdagen hos 

regeringen begär att frågan om avdrag vid beskattningen för sådana framtida 

kostnader som läkemedelsindustrin iklätt sig enligt sitt åtagande att utge 

ersättning för liikemedelsskada skyndsamt ses över; 

1978179: 1133 av Margareta And ren (fp) och Esse Petersson (fp) vari 

hemstiills att riksdagen beslutar att kostnaden för alkoholhaltiga drycker vid 

representation ej skall vara avdragsgilla samt att med anledning härav de 

avdragsgilla kostnaderna vid representation skall sänkas; 

1978/79: 1137 av Gösta Bohman m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen 

anhåller att regeringen ser över skatte- och avgiftsreglerna för kulturskapare i 

enlighet med vad som anges i motionen 1978/79:1108; 

1978/79: 1140 av Thorbjörn Fälld in m. fl. (c) vari hemstiills att riksdagen 

beslutar 

I. att Anneli-avdrag må åtnjutas för utdelning på nyemitterat B

andelskapital i ekonomisk förening enligt samma regler som gäller i fråga om 

utdelning på nyemitterat aktiekapital i enlighet med vad i motionen 

anförts. 

2. att lagen om skattelättnader för vissa sparformer må tillämpas i fråga om 

sparande i form av B-insats i ekonomisk förening i enlighet med vad i 

motionen anförts; 

1978179: 1150 av Sven Lindberg m. fl. (s) vari hemställs 

1. att riksdagen hos regeringen begär en utredning med uppdrag att se över 

skattelagstiftningen inom jord- och skogsbruket i syfte att stoppa markspe

kulationen och öka utbudet av skogs- och jordbruksfastigheter, 

2. att riksdagen i anslutning härtill som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad som i motionen anförts beträffande utredningens inriktning och 

syfte; 

1978179: 1155 av Olof Palme m. fl. (s) vari hemställs 

1. att riksdagen beslutar godkänna de riktlinjer för stimulans av företagens 

forsknings- och utvecklingskostnader genom avdrag vid beskattningen och 

bidrag vilka föreslås i motionen, 

2. att riksdagen till Särskilda bidrag tillföretagensforsknings- och utveck

lingsarbete för budgetåret 1979/80 under åttonde huvudtiteln anvisar ett 

förslagsanslag av 1 000 kr.. 
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3. att riksdagen beslutar att den statliga bolagsskatten faststiills till 45 % 
för aktiebolag m. fl. och 36 % för ekonomiska föreningarm. Il fr. o. m. den I 
januari 1980. 

4. att riksdagen beslutar om möjligheten att anviinda investeringsfonder 

för forsknings- och utvecklingsarbete i enlighet med företagsskattebered

ningens förslag; 

1978/79:1164 av Margaretha af Ugglas (m) vari - med hänvisning till 

motionen 1978/79: 1524- hemställs under yrkandet 2 att riksdagen uttalar att 

dubbelbeskattning av företagens utdelningar bör avskaffas; 

1978/79:1621 av Lars Werner m. Il. (vpk) vari - med hänvisning till 

motionen 1978/79:1620 - hemställs all riksdagen beslutar 

1. att höja bolagsskatten med 10 procentenheter till 50 % och till följd 

härav anta följande 

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

Härigenom föreskrivs all 10 s 2 mom. lagen (1947:576) om statlig 

inkomstskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

10 s 
:! mom. Den statliga inkomstskatten utgör: 

a) för svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhctskassa, 

ekonomiska föreningar som ingå i jordbrukskasserörelsen, svenska försäk

ringsanstalter som icke äro aktiebolag samt sådana utländska juridiska 

personer som ej beskattas enligt 1 mom.: 

femtio procent av den beskattningsbara inkomsten, i den mån skatten icke 
skall beräknas enligt c) här nedan; 

b) för andra - - - beskattningsbara inkomsten. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser 

gäller vid 1979 års taxering och vid eftertaxering för år 1979 eller tidigare 

år. 

2. all ta ut en allmän arbetsgivaravgift, dock med undantag för kommuner 

och landsting, beräknad på företagens omsättning så att den under budgetåret 

1979/80 inbringar minst 6 000 000 000 kr. 

1978179: 1624 av Gösta Bohman m. fl. (m) vari - med hänvisning till 

motionen 1978/79: 1108 - hemställs att riksdagen 

1. hos regeringen anhåller om förslag till förlängning av reglerna om 

siirskilt forskningsavdrag, varvid det s. k. ökningsavdraget skall höjas och 

avdrag medges även utanför industrin i enlighet med vad som anförts i 

motionen 1978/79: 1108, 
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2. hos regeringen anhåller om förslag till sådana lagändringar att skattefria 

avsättningar kan ske till produktutvecklingsfonder; 

1978179:1656 av Erik Hovhammar m. n. (m) vari - med hänvisning till 

motionen 1978179: 1654- hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om 

förslag till nästkommande år om förbättrade konsolideringsmöjligheter för 

företag utan varulager och fast egendom i enlighet med vad som anförts i 

motionen 1978179: 1654; 

1978179: 1709 av Tage Adolfsson m. tl. (m) vari hemställs att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts rörande införande 

av skatteregler syftande till resultatutjHmning inom jordbruket; 

1978179: 1723 av Karl Leuchovius m. n. (m) vari hemställs att riksdagen 

beslutar begära förslag från regeringen om ändrade regler vid stamdjursbe

skattning i enlighet med vad i motionen anförts; 

1978179: 1734 av Olof Palme m. n. (s) vari under yrkandena 1 och 3 
hemstiills att riksdagen beslutar 

I. att spärreglerna i fråga om uppdelning av inkomsterna mellan makar i 

gemensamt företag och lön till barn från föräldrars företag får i princip den 

lydelse de hade före riksdagens beslut den 17 december 1976 och att de nu 

föreslagna reglerna skall till1impas fr. o. m. den 1 juli 1979, 
3. att reglerna för beskattning av bilförmån för fåmansbolagsdelägare 

fr. o. m. den I juli 1979 får den lydelse de hade före riksdagens beslut den 17 
december 1977; 

1978179: 1735 av Lennart Pettersson m. n. (s) vari hemstHlls att riksdagen 

beslutar att den statliga bolagsskatten fastställs till 45 % för affärsbankerna 

för räkenskapsåret 1979; 

1978179: 1737 av Gunde Raneskog (cl och Arne Persson (c) vari hemstiills 

att riksdagen beslutar att hos regeringen anhålla att riksskatteverket får i 

uppdrag att vidta förändringar i avdragsreglerna så att motionens syfte 

tillgodoses; 

1978179: 1740 av Karl-Erik Svanberg m. n. (s) vari hemställs att riksdagen 

beslutar att införa skattemHssig resultatutjämning för yrkesfiskare enligt 

skogskontomodellen; 

1978/79: 1741 av Sven-Olov Triiff (m) vari hemställs att riksdagen beslutar 

att stölder av kontanta medel i butiker etc. skattemässigt betraktas som 

avdragsgill kostnad i rörelsen; 

1978179: 1743 av Sven-Olov Trä!T(m) vari hemställs att riksdagen beslutar 

hos regeringen anhålla att regeringen skyndsamt låter se över de särskilda 

skattereglerna för fåmansföretagen och deras ägare och snarast liigger fram 

förslag till lagändringar som likställer dessa med övriga skatt5kyldiga. 
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Skrivelser 

Svenska bankföreningen har i en till utskottet ingiven skrivelse kommen

terat yrkandet i motionen 1978179: 1735. Skrivelser har också inkommit från 

Lantbrukets skattedelegation och Svenska petroleuminstitutet. 

Utskottet 

Inledning 

Den svenska skatlelagstiftningen bygger i huvudsak på principen om 

beskattningsårets slutenhet, vilket innebär att varje års resultat vid den 

skattemiissiga inkomstberiikningen bedöms för sig oberoende av resultatet 

för andra år. Redan det nuvarande systemet för beskattning av företagens 

inkomster erbjuder emellertid möjligheter att bygga upp skattefria reserver 

genom nedskrivning av lager, avsättning till investeringsfonder och genom 

avskrivningar på byggnader, inventarier och andra anläggningstillgångar. 

Företagsskatteberedningen har i sitt slutbetänkande (SOU 1977:86) 

Beskattning av företag lagt fram åtskilliga förslag av såviil principiell som 

teknisk natur avseende företagens beskattning. Propositionen, som bygger på 

detta betänkande, behandlar två delområden av företagsbeskattningen. Det 

ena avser företagens möjligheter till reserveringar och resultatutjämning, det 

andra dubbel- och kedjebeskattningen inom bolagssektorn samt koncernbe

skattningen. 

I fråga om reserveringar och resultatutjiimning innebiir propositionen att 

företag som drivs som enskild tirma - i likhet med aktiebolag, ekonomiska 

föreningar och sparbanker - får möjlighet att bygga upp obeskattade reserver 

genom att siitta av medel till ens. k. allmiin investeringsreserv. Denna har 

konstruerats med investeringsl'ondssystemet som förebild. Vidare skall såviil 

fysisk som juridisk person med inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse ha 

möjlighet all avsätta ett belopp motsvarande viss del av lönekostnaden i 

företaget till ens. k. resultatutjiimningsfond. Propositionen innehåller också 

förslag om ett särskilt inkomstutjiimningssystem för fria kulturarbetare 

utformat i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna om skogskonto. 

Uppskovsriitlen omfattar i detta fall rörclseintiikter som fysisk person erhåller 

i egenskap av upphovsman enligt lagen om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. I fråga om investeringsfonderna föreslås alt investerings

fonden för rörelse och investeringsfonden för skogsbruk förs samman till en 

gemensam fond (allmän investeringsfond) och all avsiittning till fonden får 

ske med 50 procent av årsvinsten. 

Förslaget i propositionen innebiir viisentligt förbiittrade möjligheter för 

framför allt enskilda företagare att fördela inkomster och diirmed skattebe

lastningen mellan olika beskattningsår. Detta ökar deras motståndskraft mot 

konjunkturbetingade påfrestningar och kan bidra till att positivt påverka 

företagens tillväxt, effektivitet och konkurrensförmåga och till tryggad 
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syssclsiittning. Utskottet anser sig i allt väsentligt kunna bitriida de i 

propositionen framförda förslagen och motiven härför. Av skiil som redovisas 

i det följande föreslår utskottet viss ändring av bestämmelserna om villkoren 

för den lönebaserade resultatutjämningen och om den allmänna investe

ringsreserven. 

Lönebaserad avsä1tning till res11/tat11(iäm11i11g!'ifond 

Rätten att göra avsättning till resultatutjämningsfond iir enligt förslaget 

förbehållen skattskyldiga som redovisar inkomst av rörelse eller jordbruks

fastighet. Lönekostnader hänförliga till inkomst av annan fastighet får inte 

räknas in i avsiittningsunderlaget och inte heller lönekostnader i förvärvskälla 

vari ingår lager av värdepapper, fastigheter eller liknande tillgångar. Såviil 

juridiska som fysiska personer skall ha rätt att sätta av medel till resultatut

jämningsfond. Avsättningen får uppgå till högst 20 procent av lönekostnaden 

och, för egenföretagare, till 15 procent av den egna inkomsten. Ett företag 

skall enligt förslaget inte ha möjlighet att avsätta medel till resultatutjäm

ningsfond och samtidigt utnyttja rätten till lagernedskrivning. Om företaget 

begagnar sig av möjligheten till lönebaserad reservering får det alltså i princip 

inte värdera lagret till lägre pris iin det lägsta av anskaffningsvärdet eller 

återanskaffningsviirdet, i förekommande fall efter avdrag för inkurans. 

I vpk-motionen 2665 yrkas avslag på propositionen i denna del, medan 

motionärerna is-motionen 2662 begär införande av en generell möjlighet för 

företag att göra avsättning till resultatutjiimningsfond med belopp motsva

rande högst 10 procent av lönekostnaderna och av egenföretagarens inkomst i 

förvärvskällan. Denna konsolideringsmöjlighet bör enligt motionärerna 

föranleda den ändringen av bestämmelserna om varulagervärdering, att 

lagernedskrivningarna successivt begriinsas till lägst 55 procent av anskaff

ningsvärdet. Stig Josefson m. n. (c) uttalar i motionen 2658 den meningen att 

en reserveringsmöjlighet med 20 procent på lönesumman och 15 procent av 

egenföretagarens egen inkomst före fondavsättning torde vara otillräcklig och 

att det därför är befogat att även i fortsättningen medge en begränsad 

nedskrivning av varulager. Motionärerna begär att företagen skall ha 

möjlighet att välja mellan antingen 60-procentig nedskrivning av varulagret 

eller 45-procentig nedskrivning av lagret kombinerad med den i propositio

nen föreslagna avsättningen till resultatutjämningsfond. 

Utskottet har tidigare förklarat sig kunna i allt viisentligt bitriida de i 

propositionen framlagda förslagen om vidgade möjligheter för fysiska och 

juridiska personer att utjämna inkomster mellan olika beskattningsår. 

Utskottet avstyrker därför bifall till yrkandet i vpk-motionen 2665 om avslag 

på propositionen i denna del. 

Syftet med den lönebascrade avsiittningen är i första hand att öka 

konsolidcringsmöjligheterna i företag med begränsad lagerhållning. Enligt 

utskottets mening kan det ifrågasiittas om den i propositionen föreslagna 
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rcscrveringsmöjligheten om 20 procent på lönesumman och 15 procent på 

egenföretagarens inkomst är till fyllest för att ensam tillgodose detta syfte. 

Om man vill beakta olika branschers förutsättningar torde detta biist ske 

genom att bereda företagen möjlighet att välja mellan antingen nuvarande 

nedskrivning till lägst 40 procent av lagrets anskaffningsvärde eller nedskriv

ning till 55 procent av samma värde och avsiittning till rcsultatutjämnings

fond i enlighet med förslaget i propositionen. Utskottet tillstyrker därför bifall 

till motionen 2658 i denna del, vilket innebär att utskottet avstyrker bifall till 

s-motionen 2662 såvitt nu är i fråga. Yrkandet i motionen 1709 av Tage 

Adolfsson m. fl. (m) om införande av skatteregler avseende resultatutjäm

ning inom jordbruket är enligt utskottets mening i huvudsak tillgodosett 

genom propositionen och utskottets ställningstagande. Någon åtgärd från 

riksdagens sida med anledning av denna motion är därför inte påkallad. 

Vissa frågor rörande /agemedskrirning m. m. 

Supplcmentiirregel I m. m. 

De allmänna bestämmelserna om nedskrivning av varulager finns i punkt 

I av anvisningarna till 41 * kommunalskattelagen (1928:370), KL. Utgångs

punkten är att det värde på lagret som har angetts i den skattskyldiges 

räkenskaper (bokslut) skall godtas vid inkomsttaxeringen. För att förhindra 

uppbyggnad av alltför stora skattekrediter gäller dock som huvudregel att 

lagret vid beskattningsårets utgång inte får tas upp till lägre belopp iin 40 % av 

lagrets anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde efter avdrag för inku

rans. Denna huvudregel kompletteras av två särskilda bestämmelser, de s. k. 

supplementärreglerna I och Il. Supplcmentärregel L som iir avsedd att 

förhindra att tillfälliga lagerminskningar framtvingar en upplösning och 

beskattning av den dolda reserven i lagret, innebiir att lagernedskrivning får 

göras med utgångspunkt i lagrets medelvärde vid utgången av de två 

föregående beskattningsåren. Supplementärregel Il medger lägre värdering 

av lagret än huvudregeln i de fall då ett lager består av rå-eller stapel varor som 

har stigit kraftigt i pris. 

Supplementärregel I kan missbrukas på det sättet att varupartier i samband 

med boksluten förs över mellan koncernföretag eller andra företag i 

intressegemenskap. Ett företag kan då utnyttja supplementärregeln, medan 

ett närstående företag skriver ned sitt lager enligt huvudregeln. Den 

sammanlagda lagernedskrivningen kan härigenom bli större än den skulle 

blivit om verksamheten bedrivits av ett enda företag. 

För att förhindra sådant missbruk föreslås i propositionen att en skattskyl

dig som ingår i en grupp näringsidkare mellan vilka intressegemenskap råder 

skall ha rätt att utnyttja supplcmentiirregcl I endast under förutsiittning att 

regeln tillämpas av samtliga skattskyldiga som tillhör gruppen. Denna regel 

skall dock giilla uteslutande då den skattskyldigcs verksamhet har sådant 
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samband med verksamhet som bedrivs av annan skattskyldig i gruppen att 
verksamheterna hade utgjort en förviirvskiilla om de bedrivits av ett enda 
företag. 

Andre vice talmannen Tage Magnusson m. Il. (m) framhåller i motionen 
2661 att den niimncla skattellyktsregeln innebiiren så drastisk begriinsning av 
möjligheterna att tilliimpa supplementiirregel I att denna, om propositionen 
antas oföriindrad, inte liingre kommer att tillgodose sitt syfte. Begriinsnings
regeln kommer niimligen ~ menar motionärerna - att drabba inte bara 

koncernföretag som vidtagit åtgärder i syfte att erhålla för stor lagernedskriv
ning utan alla koncernföretag med likartad verksamhet och således också 
företag mellan vilka några interna leveranser över huvud taget inte förekom
mer. Motioniirerna begiir diirför att begriinsningsregeln - i enlighet med 
företagsskattebereclningens förslag - ges den utformningen att - i de fall 
supplementiirregel I tilliimpas - lagrets viirde vid beskattningsårets utgång 
skall ökas med viirdet av sådana lagertillgångar som avyttrats till ett 
niirstående företag. 

I likhet med företagsskattebereclningen och det övervägande antal remiss

instanser som uttalat sig med anledning av beredningens betiinkande finner 
skalleutskottet en skattellyktsregel motiverad för att hindra att företag i 
intressegemenskap fär obehöriga skatteförmåner vid utnyttjande av supple
mentiirregel I. För att en sådan regel skall utgöra en effektiv spärr mot 
missbruk måste den såvitt utskottet kan bedöma utformas i enlighet med 
förslaget i propositionen. Utskottet vill erinra om att det förhållandet att ett 
företag men inte ett annat inom samma koncern utnyttjar supple
mentiirregeln inLe innebiir att skallellyktsregcln utan vidare blir tilliimplig. 
HiirlOr krUvs sådant samband mellan de inbördes verksamheterna att dessa 
skulle ha ansetts utgöra en förviirvskiilla om de bedrivits av ett enda företag. 
Enligt utskottets mening torde det vara mera siillan förekommande att 
verksamhet inom en koncern av den art motioniirerna beskriver kan anses 
utgöra en förviirvskiilla iiven om den skulle bedrivas av ett företag. Med det 
anförda anser utskottet sig böra tillstyrka propositionen och avstyrka 
motionen 2661 i denna del. 

Svenska petroleuminstitutet har i en till utskottet ingiven skrivelse 
framhållit att inköpsorganisationer för olja eller oljeföretag med otillriicklig 
cisternkapacitet ofta tvingas låta det lager av olja, som de måste hålla för att 
trygga försörjningen av sina kunder, ligga kvar hos elen de köpt oljan av. 

Äganderiitten till sådant oljeparti representeras av ett bevis om inlagringen. 
Enligt en nyligen avkunnad dom har regeringsriitten slagit fast att ell oljeparti 
som oljehandlande företag låtit mot lagringsbevis kvarligga hos leverantör 

inte har karaktiir av lagertillgång för det köpande företaget och cliirför inte kan 
bli föremål för avdragsgill nedskrivning hos detta företag. Petroleuminstitu

tet anser att genom en uttrycklig bestiimmelse bör fastslås att köparen och 
inte siiljaren skall ha riitl att nedskriva varulager som kvarligger hos siiljaren i 
enlighet med ett av denne Lllfiirclat lagringsbevis. 
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Av propositionen framgår alt det i princip iir leveransen som skall vara 
avgörande för om siiljaren eller köparen skall få utnyttja visst varuparti som 
underlag för nedskrivning. 

I likhet med departementschcfcn anser utskottet alt man i fråga om riittcn 
till nedskrivning bör tilliimpa samma ägancleriittsbegrepp som inom civil
rätten. En annan ordning skulle med sannolikhet leda till svåra tilliimpnings
problem. Utskottet anser därför au det av petroleuminstitutct aktualiserade 
spörsmålet bör lösas inom ramen för elen civilriittsliga lagstiftningen och inte 
genom ändrade regler för lagernedskrivning. 

Viirdering av djur 

Lager av djur på jordbruksfastighet får enligt giillande bestiimmelser inte 
tas upp till lägre belopp iin 40 % av de värden som riksskattcverket faststiiller 
för olika slag av djur i skilda åldersgrupper på grundval av genomsnittspri
serna under en 12-månadersperiod niirmast före den I oktober året före 
taxeringsåret. Särskilt dyrbara avelsdjur får tas upp till liigst 40 % av allmiinna 
saluvärdet. 

Reglerna angående beriikning av intiikt av rörelse och jordbruk verkar så all 

elen nominella viircletillväxt som lagret är utsatt för på grund av allmän 
prisstegring blir föremål för beskallning. Detta sker i samband med 
avyttringen av lagertillgångarna. Betriiffancle lager av djur i jordbruket 
beskaltas emellertid viirdetillviixten successivt även om djuren inte försiiljs 
eftersom lagervärderingen sker med utgångspunkt i de genomsnittspriser 
som riksskalleverket faststiiller. I takt med inOationcn skrivs således viirdet 
av djurlagret upp, vilket leder till all orealiserade vinster beskallas. om inte 
ytterligare nedskrivning kan göras. 

Förslaget i propositionen inncbiir att viirdcna skall bcstiimmas med 
utgångspunkt i den genomsnittliga procluktionskostnaclen mr olika slags 
djur. Värderingen bör enligt propositionen i första hand ta sikte på djurens 
vikt och ålder och baseras på det kostnaclsliige - uttryckt i nominella termer -
som gällt under elen tid djuren fötts upp. Även i det fall den skattskyldige inte 
sjiilv svarat för uppfödningen utan köpt djuren från en utomstående skall 
viirdena baseras på produktionskostnaden. Särskilt dyrbara avelsdjur skall -
liksom nu - tas upp till lägst 40 % av djurens allmänna saluvärde. 

S yrkar i motionen 2662 avslag på de i propositionen föreslagna värde
ringsrcglerna. Motivet härför iir att en viirdering med utgångspunkt i en 
uppskattad genomsnittlig procluktionskostnad enligt motionärernas mening 
skulle kunna leda till omotiverat stora engångsnedskrivningar, större än de 
som nu gäller för andra företagsformcr. Motionärerna anser att riksdagen bör 
begära nytt förslag i frågan. Karl Leuchovius m. n. (m) begär i motionen 2660 

också nytt förslag, så utformat att elen s. k. inOationsbeskattningcn av 
stamdjur undanröjs. Ett yrkande av liknande innebörd återfinns i motionen 
1723,ocksåclen undertecknad av Karl Leuchovius m. n. (ml. I motionen 415 
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begär Stig Josefson m. Il. (c) lagstiftning av innehåll att djur skall åsättas ett 
genomsnittsvärde som motsvarar ett medelvärde mellan slakt värde och det 
pris som erhålls vid livdjursauktioner. 

Innebörden av förslaget i propositionen är, som tidigare nämnts.att djurens 
värde skall baseras på det kostnadsliige - uttryckt i nominella termer - som 
gällt under den tid då djuren fötts upp. Genom att viirdena skall baseras på en 

genomsnittlig produktionskostnad för djuren kommer någon successiv 
beskattning av värdestegringen - utöver vad som motiveras av omsättningen 
- i en djurbesättning inte att ske. Viirdenivån för lager av djur kommer 
härigenom i princip inte att vara högre än den som gäller för lagertillgångar i 
allmänhet. Utskottet anser sig därför böra tillstyrka propositionen och 
avstyrka motionen 2662 i denna del. Yrkandena i motionerna 415. 1723 och 
2660 får genom förslaget i propositionen anses vara i väsentlig mån 
tillgodosedda, och någon riksdagens åtgärd med anledning av dessa motioner 

är därför inte påkallad. 

Avsä11ning till allmän investering!ifond 

I propositionen föreslås som tidigare nämnts att investeringsfonden för 
skogsbruk slopas och att den andel av årsvinsten som får sättas av till 
investeringsfond höjs från nuvarande 40 till 50 % . Vidare höjs det belopp som 
skall betalas in på räntelöst konto hos riksbanken från nuvarande 40 % för 
ekonomiska föreningar och 46 % för aktiebolag till 50 % av det avsatta 
beloppet. Propositionen innehåller också förslag om ett stort antal ändringar 
av teknisk natur. Bl. a. slopas den nuvarande form av tillstånd som får avse 
högst 75 % av fonden och 75 % av investeringskostnaden. Vidare skall - i 
enlighet med företagsskatteberedningens förslag - fonderna få användas för 
forsknings- och utvecklingsarbete samt för utbildning av anställda. 

Utskottet biträder förslagen och avstyrker följaktligen bifall till vpk
motionen 2665 i denna del. 

Enligt propositionen skall företag som ansöker om att få ta allmän 
investeringsfond i anspråk ha berett arbetstagarparten tillfälle att avge 
yttrande över ansökningen. Detta innebär att en ansökan, i det fall 
kollektivavtal finns, normalt skall handläggas vid MBL-förhandlingar med 
berörda arbetstagarorganisationer inom företaget eller den berörda drifts
enheten. Är MBL inte tillämplig genom att kollektivavtal saknas bör 
arbetsgivaren ta upp frågan med fackklubbar, arbetsplatsombud eller motsva
rande, och saknas även sådan facklig representation bör - menar departe
mentschefen -arbetsgivaren på lämpligt sätt genom informationsmöten eller 

liknande bereda arbetstagarna tillfälle yttra sig i frågan. 
I s-motionen 2662 begär motionärerna lagstiftning av innebörd att 

arbetstagarorganisation hos arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) skall ha rätt att 
väcka förslag om användning av visst företags investeringsfond, medan 
andre vice talmannen Tage Magnusson m. Il (m) i mojonen 2661 yrkar 
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avslag på propositionen i denna del med motiveringen att det inte kan vara 

rimligt att i en lagstiftning som berör företagsbeskattningen behandla frågor 

som hör hemma inom arbetsrätten. 

Eftersom beslut om investeringsfondsfrisläpp ofta kan ha sysselsättnings

politisk bakgrund är det enligt utskottets mening rimligt att sådana beslut 

föregås av ett samrådsförfarande mellan företaget och de anställda. Med 

hiinsyn härtill och till att arbetstagarparten redan nu torde ha möjligheter att 

hos AMS aktualisera frågor om ianspråktagande av investeringsfond avstyr

ker utskottet bifall till båda motionerna i denna del. 

Avsättning till allmän investeringsreserv 

Fysisk person, bosatt i Sverige, som redovisar inkomst av jordbruksfastig

het eller av rörelse skall enligt förslaget i propositionen vara berättigad till 

avdrag för belopp som i räkenskaperna sätts av till allmän investeringsreserv. 

Avdrag medges med lägst 10 000 kr. och högst 50 % av nettointiikten av 

förvärvskällan före avsättningen m. m. En förutsättning för att den skatt

skyldige skall erhålla avdrag för avsättningen är att han senast den dag han 

skall lämna allmän självdeklaration sätter in ett mot avsättningen svarande 

belopp på ett särskilt räntebärande konto i bank. Uttag får inte ske före 

utgången av november månad taxeringsåret. lnvesteringsreserverna skall 

vara bundna i fyra år från utgången av det år då den mot avsättningen 

svarande bankinbetalningen senast skall ha gjorts. Att investeringsreserven 

iir bunden innebär att den får tas i anspråk bara om regeringen eller AMS 

meddelat inviduellt eller generellt tillstånd. I fråga om yrkesfiskare gäller 

dock att de utan beslut av regeringen eller annan myndighet får ta 

investeringsreserv i anspråk även under den första femårsperioden. En 

yrkesfiskare kan också i vissa fall disponera medel från kontot för annat 

ändamål än investering. Skattekrediten, som avsättningen till allmän inve

steringsreserv innebär, skall upphöra sedan nio år förnutit från utgången av 

det år då återbetalning på kontot senast skall ha gjorts. 

När avdrag medges för avsättning till allmän investeringsreserv är det 

förutsatt att reserven skall tas i anspråk på de villkor och för de ändamål som 

är särskilt angivna i lagen och att uttag från kontot skall ske bara i samband 

med ett sådant ianspråktagande. Sker ianspråktagande eller uttag i annan 

ordning blir påföljden att investeringsreserven återförs till beskattning, i regel 

efter tillägg med 30 % av det återförda beloppet. När en fiskare tar ut medel 

från investeringskontot och disponerar dem för annat ändamål än investering 

skall reserven enligt huvudregeln återföras till beskattning. I detta fall utgår 

emellertid inte något tillägg under förutsiittning att hans fiskeintäkter under 

uttagsåret understiger hans fiskeintäkter under något av de två föregående 

åren. 

I vpk-motionen 2665 yrkas avslag på propositionen i denna del. Även s 

yrkar i motionen 2662 avslag på förslaget om allmän investeringsreserv och 
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på de siirskilda regler för yrkesfiskares användning av sådan reserv som skall 

gälla enligt propositionen. Motioniirerna anser all riksdagen i stiillet bör 

begära en utredning i syfte all utvidga investeringsfondssystemet till all gälla 

även egenföretagare. 

Utskottet har tidigare i princip tillstyrkt förslaget om en allmän investe

ringsreserv för egenföretagare. Utskottet anser all starka praktiska skiil talar 

för alt ett fondsystem för egenföretagare tas in i en fristående författning i 

stället för att arbetas in i de fondbestiimmelser som gäller för juridiska 

personer. Utskottets stiillningstagande innebär att utskollet avstyrker bifall 

till de yrkanden is- och vpk-motionerna som innebiir avslag på propositionen 

i denna del. Med hänsyn till fiskerinäringens särskilda förhållanden anser 

utskottet sig också böra bitriida förslaget i propositionen om att de investe

ringsreserver som skapas inom fiskerinäringen skall kunna utnyttjas konti

nuerligt. Utskottet avstyrker följaktligen också yrkandet i motionen 2662 om 

avslag på de bestämmelser som gäller yrkesfiskares användning av allmän 

investeringsreserv. Hiirigenom får enligt utskottets mening motionerna 348 

av Hans Wachtmeister m. Il. (m), 413 av Rune Johnsson i Mölndal m. Il. (c) 

och 1740 av Karl-Erik Svartberg m. Il. (s), som alla innehåller yrkanden om 

resultatutjämning för fiskare, anses vara i huvudsak tillgodosedda. 

I två motioner tar motionärerna upp frågor om ianspråktagande av den 

allmänna investeringsreserven. Stig Josef son m. fl. (c)erinrar i motionen 2658 

om att företagsskatteberedningcns förslag till investcringsreserv gav egen

företagarna möjlighet att fritt utnyttja reserven under en femårsperiod efter 

avsättningen. I likhet med beredningen anser motionärerna all investerings

reserven för egenföretagarna friimsl bör ta sikte på de mer kortsiktiga 

variationerna i resultat och investeringsbehov. De yrkar därför all medel 

insatta på allmän investeringsreserv skall utnyttjas senast sex år efter 

utgången av det år då medlen insatts på konto och att de skall frill få 

disponeras efter ett år från utgången av det år då den mot avsiittningen gjorda 

inbetalningen gjorts. Liknande synpunkter framförs i motionen 2661 av 

andre vice talmannen Tage Magnusson m. fl. (m). Motionärerna menar att de 

positiva effekterna av den allmänna investeringsreserven kommer att minska 

betydligt om medlen får utnylljas först efter fem år. De yrkar därför att 

egenföretagare skall ha rätt att fritt disponera investeringsreserven iiven 

under de första åren efter avsättningen. 

Utskottet finner de i motionerna framförda synpunkterna viirda beaktan

de. Om avsättning till allmiin investeringsreserv skall kunna få en stimulans

effekt på investeringarna iiven på kort sikt bör medlen inte vara spärrade 

alltför liingc. De bör också utnyttjas inom rimlig tid. Utskottet anser sig så till 

vida kunna bitriida motionärernas förslag att medlen skall kunna fritt 

disponeras för investeringsiindamål efter två år från utgången av det år då 

insiittning senast sk'llle ha verkställts och att medlen skall vara uttagna senast 

sju år efter samma tidpunkt. Med det anförda anser utskottet sig ha delvis 

tillgodosett motionerna 2658 och 2661 såvitt nu är i fråga. 
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Lantbrukarnas skattedelegation har i en till utskottet ingiven skrivelse 
framhäll it bl. a. att bestiimmelserna om allmän investeringsreserv förutsiitter 
att reserven äterfors till beskattning i och med att dödsboet skiftas eller blir 
taxerat som handelsbolag. Detta innebiir att dödsboet - med förslaget i 
propositionen - bara har tre i'lr pä sig att fullgöra de investeringar för vilka 
avsiittningen iir avsedd. Delegationen hcmstiiller att bestiimmelserna iinclras 
så att det blir möjligt för dödsboet att göra avsiittningar intill den tidpunkt då 
det skall taxeras som handelsbolag. 

Utskottets stiillningstagande innehiir att dödsbo får möjlighet att disponera 
investeringsreserven tvä år tidigare iin enligt förslaget i propositionen, vilket i 
praktiken innehiir att dödsboet i van fall har ett {1r på sig att utnyttja elen 
avliclnes avsiittningar till investeringsreserv. Utskottet, som inte iir berett att 
hitriida delegationens yrkande om senareliiggning av avsättningarna. anser 

att man bör kunna lösa den av delegationen aktualiserade frågan inom ramen 
for de bestiimmelser som reglerar beslut om ianspn'1ktagande av investerings

rescrven. Är fräga om en siirskilt angeliigen investering hör enligt utskottets 
mening den tillständsgivande myndigheten kunna vara generös i sin 

bedömning niir det giiller att göra avsteg från bestiimmelserna i 7 ~lagen om 
allmiin investeringsreserv. 

lngegerd Truedsson m. n. (m) tar i motionen 2664 upp frågan om det 
siirskilda tilliigget vid återförande till beskattning av investeringsreserv. 

Sådant tilliigg skall, som tidigare niimnts, utgå med 30 procent av det 
l1terfiirda beloppet. Motioniirerna pekar på att tillägget, då investeringsfond 
äterfiirs till beskattning. utgör 20 procent. De skäl som i propositionen 
äberopas för ett högre tilliigg niir det giiller den allmänna investeringsreserven 
iir enligt motioniirernas mening inte biirande och de hegiir diirför att siirskilt 
tilliigg skall utgå med 20 procent också då investeringsreserv återförs till 
beskattning. 

Skiilet till att särskilt tilliigg satts något högre för investeringsreserv iin för 
investeringslonclsmedcl iir hl. a. de gynnsammare regler som gäller i fråga om 
egenföretagarens rätt att utnyttja de avsatta medlen. Utskottets stiillningsta
gande innebär att egenföretagarens möjligheter att utnyttja till investerings
reserv avsatta medel ytterligare förhiittras. Utskottet anser sig diirför böra 
tillstyrka propositionen i denna del. Utskottet avstyrker således bifall till 
motionen 2664. 

Li{l{lhorsmanna konto 

förslaget om upphovsmannakonto innchiir att kulturarbetare skall kunna 
rn uppskov med beskattning av den del av inkomsten som sätts in på ett 
siirskilt bankkonto (upphovsmannakonto). Reglerna anknyter tekniskt sett 

till lagstiftningen om skogskonto. Uppskovsriitten omfattar enligt förslaget 
bara rörelseintiikter som fysisk person erhåller i egenskap av upphovsman 

7 Riksdagen / 1178179. 6 sam/. Nr 57 
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enligt lagen (1960:729) om upphovsriitt till litteriira och konstniirliga verk 

(upphovsmannalagen). Utan for lagen faller alltsä bl. a. upphovsmanna

inkomst som uppbiirs pii grund av anstiillning. 

Av vad utskottet tidigare anfört framgår att utskottet i princip bitriider de i 

propositionen framlagda förslagen om resultatutjiimning. Utskottet avstyr

ker följaktligen avslagsyrkandet i vpk-motionen 2665 också i denna del. 

Som fiirutsiittning för riitt till uppskov med beskattning av medel som 

inbetalas p{1 upphovsmannak1mto skall enligt propositionen giilla att den 

skattskyldige varit bosatt i Sverige vid beskattningsårets utgång. Uppskovs

beloppet. som kan uppgå till liigst 10 000 kr. och avse högst två tredjedelar av 

nettointiikten före uppskov och sl'11ablnnavdrag. skall i sin helhet siittas in på 

konto i bank senast vid deklarationstillfallet. Vidare skall den skattskyldiges 

inkomst under det Etr avsiittning till konto skall ske ha ökat med minst 50 
procent .iiimfiirt med inkomsten under något av de tvä niirmast föregående 

ären. Uppskov tar aldrig medges med högre belopp iin att nett1)intiikten efter 

uppskov uppgår till JO 000 kr. 

I s-motionen 2662 yrkar motioniirerna att jiirnfiirt.'lsen med tidigare 

inkomst skall avse uteslutande det niirmast fiiregående äret och att uppskov 

skall kunna medges med högst hiilften av nettointiikten. dock aldrig med 

större bcloppiin att denna efter uppskov uppg[tr till 50 000 kr. och beloppet pä 

upphovsmannakonto till högst 200 000 kr. Göthe Knutson m. Il. (m)anseratt 

uppskov bör kunna medges om inkomsten under avsiittningsäret överstiger 

inkomsten under de tv[! tidigare i\ren med 25 prn..:ent och begiir i motionen 

2659 lagstiftning av sådan innebörd. Per OlnfSundman nch Sven Johansson 
(häda <.:) yrkar i motionen 2663 att iiven 1lJt1.1grafer skall h<t möjlighet att 

utnyttja upphovsmannakonto. att jiimforelsen med tidigare inkomst skall 

avse de tre nlirmast föregående ären och att uppskov inte skall medges med 

högre belopp iin att nettoint:ikten efter uppskov motsvarar tv{t basbdopp. 

Motioniirerna begiir också ett förtydligande av begreppet fi.irviirvskiilla. 

Som framhålls i propositionen utgör de fria kulturarbetarna en my..:ket 

heterogen yrkesgrupp med i mänga fall kraftiga inkomstvariationer mellan 

olika är. De omfattas i princip av de skatte- och avgil'tsregler som gäller för 

rörelseidkare i allmiinhct men saknar oftast den vanlige rörelseidkarens 

möjligheter till skattemiissig konsL1lidering och resultatutjiimning. Förslagen 

i propositionen kan diirför siigas tillgodose ett angeliiget riittvisekrav. 

Utskottet finner rörslagen viil ·1vviigda och vill med anledning av motionerna 

2659 o..:h 2663 endast framhålla att det med hiinsyn till att lagstiftningen om 

upphovsmannakonto utgör en nyhet i svensk skattelagstiftning finns 

anledning att, siirskilt i inledningsskedet. gå fram med viss försiktighet. Vad 

angår den i motionen 2663 aktualiserade frågan om fotograkr kan det - som 

ocksä framhålls i propositionen - inte anses liimpligt att !äta uppskovsriitten 

generellt omfatta denna yrkesgrupp. \.1otioniirerna torde emellertid ha fel niir 

de antar att tl:.Hograter skulle vara helt uteslutna frän möjligheten att erhttlla 

uppskov. I den mån en fotograf i egenskap av upphovsman enligt lagen om 
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upphovsriitt till litteriira och konstniirliga verk uppbiir inkomst hiinförlig till 

inkomstslaget riirelse torde han omfattas av uppskovsreglerna. 

Utskottet vill avslutningsvis erinra om att riksdagen på förslag av 
kulturutskottel i dess betiinkande KrU 1978179:26 nyligen begiirt en allsidig 
utredning av kulturarbetarnas stiillning i skatte- och avgiftshiinseende. 

Dq1artemen1schefen framhåller l)Ckså i propositionen att l'örslaget om 
upplrnvsmannakonto inte får ses som en definitiv lösning på kulturarbetarnas 

skatteproblem. Niir resultatet av den nya utredningens arbete så småningom 

föreligger fär - menar han - rrågan om skattemiissig inkomstutjiimning for 

kulturarbetarna prövas på nytt. \1ed hiinvisning till det anförda avstyrker 

utskottet bifall till samtliga nu berörda motionsyrkanden. lfarigenom anser 

utskottet sig också ha besvarat yrkandet i motionen 680 av Birgitta 

Hambraeus m. n. (C) om ett kontosystem för uppfinnare och yrkandet i 

m-motionen 1137 om översyn av skatte- och avgiftsreglerna för kulturska

pare. Vad siirskilt angår l'rågan om inkomstutjiimning l'ör uppfinnare vill 

utskottet erinra om att departementschefen i propositionen framhållit att det 
enligt hans uppfattning finns anledning att - inom ramen för den aviserade 

utredningen om kulturarbetarnas stiillning - också uppmiirksamma de 

skatteproblem som kan uppkomma for uppfinnare . .i\ ven denna grupp utövar 

- menar departementschefen - ol'ta sin verksamhet under förhållanden som 

kan motivera siirskilda åtgiirder från skattelagstirtarens sida. 

Urcle/11i11g)il111 s1•r11sk1företag111. 111. 

Det i Sverige tilliimpade systemet for beskattning av bolagsinkomster 

innebiir bl. a. att aktiebolagen forst beskattas för sina vinster och att 

beskattning diirefter också sker hos aktieiigarna sedan vinstmedlen delats ut. 
Niir medlen förs mellan svenska bolag iir kedjebeskattningen i stor utstriick
ning upphiivd. I propositionen föreslås viss ytterligare inskriinkning av 
kedjebeskattningen. Förslaget avser de s. k. svarta fåmansbolagen, dvs. 
fåmansbolag som inte delar ut vinstmedel i skiilig omfattning. och innebiir att 
siirreglerna om sådana bolagsutdelningsinkomster helt slopas. I syfte att 

förhindra alt utdelning till fämansbolag från fastighetsförvaltande dotterfi:i
retag skall undandras dubbelbeskattning föreslås emellertid en regel om 

forbud mot kl)ni.:ernbidrag som kan få den effekten att dubbelbeskattningen 

upphävs i detta fall. Propositionen innebiir också att riksskatteverket får 

möjlighet att dispensviigen eliminera kedjebeskattning av utdelning från 

utliindskt dotterföretag till svenskt moderföretag och att begriinsningen i 

avdragsriitten for riinta på lån som anviints för finansiering av aktieförviirv 

slopas. 

Vpk yrkar i motionen 2665 avslag pä förslaget om skattefrihet för utdelning 

rrån utliindskt dotterföretag. I motionen yrkas också att for skattefrihet för 

utdelning på aktier från dotterföretag skall kriivas alt moderföretagets 

innehav av aktier i dotterföretaget motsvarar 35 ~lf, eller mer av röstetalet för 
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sam1liga aklicr i dl!! u1delandc förc1age1 eller alt iigarföre1agc1 kan visa all 
innehave\ har direkl ankny1ning 1ill eller viisenllig b\!\ydelse för iigarförcla
gels verksamhet. Margare1ha af Ugglas (m) begiir i mo1ionen 1164 e\\ 

riksdagsul\alande av innehåll all dubbelbcskatlningcn av u1delning hör 

avskaffas. 

\frd anledning av sislniimnda yrkande vill utskoltet erinra om att 

dcpartementschefen diskuterar möjligheten all lindra dubbelhcskattningen 

av aktieutdl!lning genom övergång till c11 avriikningssys1cm. lian uttalar 

diirvid den meningen att del inte iir möjligt all ta stiillning till en sådan 

övergång förriin frågan utretts från håde ma1ericlla och lekniska utgångs

punkter. En sådan utredning bör - sliger han - komma till s1ånd, och i del 

utrcdningsarbctet finns det anledning all bl. a. kartliigga effekterna av de1 

komplicerade system för dubbel- och kedjebeskattning av aktiebolagens 

vinster som tilliimpas f. n. och samordningen av dc\\a system med koncern

beskattningsreglcrna och andra delar av företagsheska11ningen. 

\kd hiinsyn till dessa uttalanden i propositionen kan det enligt utskottets 

mening inte anses motiverat att f. n. ta ställning 1ill de rrågor rörande 

aktieu1delning som aktualiserats i motionerna 1164 och 2665. U1skotteL som 

bitriider yrkandet om skattefrihet för utdelni"ng rrån utliindska företag, 

avstyrker diirför bifall till dessa yrkanden. Utskot1et tillstyrker således bifall 
till propositionen i denna del. 

f.:1111l·ernbhlrag 

I propositionen föreslås bl. a. en regel av innebiird alt regeringen skall 
kunna medge riitl 1ill avdrag för koncernbidrag trots all alla förutsiitlllingar 
för avdrag inte iir uppfyllda. Dispensregeln skall vara tilliimplig endas\ under 
siirskilt kvalificerade omständigheter, niimligen niir bidrage1 liimnas for 

verksamhe1 av viisentlig belydelse från samhiillsekonomisk synpunkl. 
I vpk-motionen 2665 yrkas avslag på förslaget. U1skot1e1 anser sig med 

hiinsyn till syftet med den föreslagna bcstiimmelsen böra bitriida propositio

nen på denna punk! och avstyrker således bifall lill motionen 2665 i 

motsvarande del. 

I proposilionen mreslås vidare att elt företag skall m göra avdrag för 

koncernbidrag som liimnas direk1 1ill annat förelag iin moder-, dotter- eller 

sys1erföretag. Som föru1siittning hiirrdr skall giilla all det vari! möjlig! att föra 

bidraget etappvis till den slutliga moltagaren på elt sådalll siilt all föru1sii11-

ningarna för avdrag varit uppfyllda i varje siirskil1 led. 

i\ ven på detta förslag yrkas avslag i vpk-mo1ionen 2665. Utskoltet 

tillstyrker förslaget med hiinsyn bl. a. till de praktiska fördelar som måste vara 

forknippade med det föreslagna sys1emet. U1sko1tet avs1yrker således 

molionen 2665 även i denna del. 
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K 0111111 issionä r.\'/ii rc tag 

F. n. giilier att k~1mmissioniirsforetags \·inst IItr redo\'isas hos huvudföre
taget (kommittentföretaget) iiven om motsvarande vinstöverllyttning inte 
skulle ha varit möjlig genom koncernbidrag. förslaget i propositionen 

innebiir att en motsvarande vinstöverllyttning i fortsiittningen kommer att 
godkiinnas bara i s{1dana fall då forutsiittningarna för avdrag för koncernbi
drag iir uppfyllda. I siirskilda fall skall dock linnas möjlighet att genom 
dispens godta ett kommissioniirsförhållande trots att alla förutsiittningar för 
avdrag för koncernbidrag inte iir uppfyllda. Detta skall kunna ske då de 

samverkande företagen kan visa att valet av kommissioniirsförhållande som 
form för sanl\·erkan bestiimts av organisatoriska eller marknadstekniska skiil 
eller att andra synnerliga skiil föreligger för godtagande av konstruktio

nen. 
Utskottet tillstyrker iiven detta förslag i propositionen och anser sig också 

kunna godta dispensregeln. Som departementschefen framhåller bör \'id 
dispensprövningen siirskilt beaktas att kommissioniirsförhållandet inte 
uttnyttjas for att uppnå obehöriga skatteförmåner. Utskottets tillstyrkande 
innebiir att utskottet avstyrker yrkandet i vpk-motionen 2665 om avslag på 
den föreslagna dispensregeln. 

Reprcsc111atio11 

Utgifter för representation iir att hiinföra till omkostnader i förviirvskiilla 
endast om de har omedelbart samband med verksamheten. Sådant samband 
skall enligt giillande bestiimmelser anses föreligga då fråga uteslutande iir om 
att inleda eller bibehålla affarsförbindelser och liknande eller då utgifterna 
avser företagsjubileum, invigning av mera betydande anliiggning för verk
samheten, stapelavlöpning eller jiimforliga händelser eller då utgitierna iir att 
hiinföra till personalvård. Avdrag får inte åtnjutas med större belopp iin som 
kan anses skiiligt. 

Företagsskatteberedningen har i sitt slutbetiinkande föreslagit betydande 
begriinsningar i riitten till avdrag för representation. Enligt beredningen bör 
avdragsriitten begriinsas till representation som iiger rum under normal 
arbetstid och till sådana utgifter som kan hiinll:iras till siirskild merkostnad för 
representation. 

Frågan om avdrag för representationskostnader har tagits upp i motioner 
viickta säviil med anledning av propositionen som under den allmiinna 

motionstiden i år. Sålunda begär s i motionen 2662 att regeringen - med 
beaktande av hotell- och restaurangbranschens speciella problem -överviiger 
möjligheterna att begriinsa de avdragsgilla kostnaderna för representation i 
enlighet med företagsskattebercdningens förslag. Yrkanden om begriins

ningar av avclragsriitten framstiills också i motionen 2656 av Jan Bergqvist 
och Lennart Pettersson tbäda sJ. som också begiir förslag om stöd åt 
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syssclsiittningcn inom hotell- och restaurangbranschen genom reduktion av 
merviirdcskatten eller andra [1tgiirder. Även motionerna 241 av Kerstin 

Andersson i Hjiirtum och Kerstin Göthberg (båda c), 1133 av Margareta 

Andren och Esse Petersson <båda rpl och 1737 av Gunde Raneskog och Arne 
Persson <båda c) syftar till bcgriinsningar i avdragsriilten. Enligt motioniirerna 

i de båda sistniimnda motionerna bör detta syfte tillgodoses genom all 

kostnader för alkoholhaltiga drycker i samband med represemation blir icke 

avdragsgilla vid taxeringen. 

I samband med att skatteutskottet år 1972 begiirde den översyn av 

rcprcscntationskostnaders behandling i skattchiinseende som numera slut

förts av foretagsskattcbcrcdningen framhöll utskottet som sin mening bl. a. 

att en tillfredsstiillandc kontroll av ett röretags represcntationskostnader -

med hiinsyn till kostnadernas speciella karaktiir - i praktiken torde bereda 
säviil de skattskyldiga som taxeringsmyndigheterna stora svårigheter. De 

uppgifter som liimnats av företagsskallcbcredningen i dess betiinkandc ger 
stöd för uppfattningen att bestiimmelserna om representationsavdrag i sin 

nuvarande utformning - trots effektiviserad kontroll i form av bl. a. en 
omfattande uppgiftsskyldighet m:h ut rörliga anvisningar av RSV - inbjuder 

till missbruk. En förutsiittning för att så långt möjligt förhindra obehöriga 

avdrag torde vara att införa begriinsningar i den nuvarande avdragsriitten. 

Även allmiinna rättvise- och likformighetsskiil liksom kravet p{1 enkelhet i 

den praktiska tilliimpningen av bestiimmelserna talar för sädana begriins

ningar. 
Frågan om avdrag rör representationskostnadcr behandlas inte i proposi

tionen. Enligt vad utskollet erfarit iir emellertid denna fräga fi.iremål för 
iiverviiganden inom regeringens kansli. Utskollet forutsiittcr all riksdagen 
utan onödigt dröjsmål kommer att föreliiggas förslag till nya regler om 

representationsavdrag och anser diirfi.ir någon riksdagens åtg:ird med anled
ning av de nu aktuella motionerna inte påkallad. 

Forskning och pruduk1111\'eck/i11g 

Företagens forsknings- och utvecklingskostnader beaktas r. n. på td olika 

sätt vid inkomstbeskattningen, dels genom omkostnadsavdrag vid statlig och 

kommunal taxering, dels genom ett extra avdrag vid den statliga taxeringen. 

Omkostnaclsavdraget får göms för sådana forsknings- och Ut\·ecklingskost

nadcr som har eller kan antas rn betydelse for den skattskyldiges rörelse 

liksom for kostnader för information om s[1dan forskning och sildant 

utvecklingsarbetc. Det siirskilda lorskningsavdragct, vars syfte iir att genom 

en generell skattestimulans mer långsiktigt stödja den s\·<.:nsk<t industrins 

förmåga till utveckling och förnyelse, medges skattskyldig som driver 

industriell tillverkning och som under i'iren 1973-198() har kostn<1cler frir 
forsknings- och ut vecklingsarbctc. Avdraget medges i form av ett basavdrag, 

som utgör 10 procent av ett på visst siitt faststiillt und1.:rlag. och ett 
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ökningsavdrag. som utgär med 20 procent av den ökning av basavdragsun
dcrlaget som sker mellan tvä kalenderfa. I detta underlag skall inriiknas bl. a. 
fem tredjedelar av lönekostnaden för sädana anstnllda som till överdgamle 
del utfört forsknings- och utvccklingsarbete samt kostnader för IOrdrv av 
forsknings- och utvecklingsresult<1t. 

Erik Hovhammar (m) och \"larianne Karlsson (C) framh[1ller i motionen 
2657 att det normalt endast iir större företag som kan anstiilla personal med 
uppgift att under hela eller större delen av sin arbetstid iigna sig åt forsknings
oeh utvecklingsarbete. Motioniirerna anser en IOriindring p[1 detta omr[1de 
viktig och hegiir förslag till regler som ger mindre foretag möjlighet att 
mnyllja det siirskilda forskningsavdraget iiven om forsknings- och ut vcck
lingsarhetet i företaget understiger en halv [frsarbetstid. I s-motionen 1155 
yrkas att företagen under en t vMirsperiod skall f:'1 göra ett extra avdrag 
motsvarande IOO procent av den del av forsknings- och utvecklingskostna
derna som överstiger den genomsnittliga nivån för godUnda siidana avdrag 
under åren 1977 och 1978. Motioniirerna anser ocksä att hasavdraget under en 
l vMirsperiod hör fördubblas till 20 procent av underlaget och att de allmiinna 
investeringsfonderna - i enlighet med företagsskalleheredningens frirslag -
skall kunna tas i anspr[1k för forsknings- och utvecklingsarbete och 11ir 
utbildning av anstiillda. De begiir att riksdagen till siirskilda bidrag till 

företagens forsknings- och utvecklingsarbete för niista budgetiir skall anvisa 
ett f'örslagsanslag av I 000 kr. och att den statliga inkomstskatten. t'iir all t:icka 
den föreslagna ökningen av forsknings- och utvecklingsavdragen. höjs från 
40 till 45 procent för aktiebolag och från 32 till 36 procent för ekonomiska 
föreningar. Företag som inte har möjlighet att utnyttja avdragsmöjligheterna 
bör enligt motioniirerna - under flirutsiittning att de hart avdragsgilla 
kostnader för forsknings- och ut vecklingsarhete under 1977 och 1978- ha riitt 
till siirskilda bidrag maximerade till 200 ()()() kr. per företag och {1r. I 
111-motionen 1624 begiir motioniirerna förslag om förliingning av reglerna om 
siirskilt forskningsavdrag och att diirvid i.ikningsavdraget höjs och avdrag 
iiven medges företag utanför industrin. Motioniirerna hegiir också att 
skattefria avsiittningar skall kunna ske till produktionsutvecklingsfonder. 

Det siirskilda forskningsavdraget iir r. n. föremi1l for iiversyn inom 
forskningsskattekommittcn. Dess uppgift iir hl. a. att belysa hur genom 
generella ätgiirder p[1 skatteomrfalet företagens forsknings- och utvecklings
arbete kan stimuleras. En viktig utgångspunkt för utredningsarhetel iir enligt 

direktiven att ästadkomma regler som i större utstriickning iin det siirskilda 
forskningsavdraget tillgodoser mindre och medelstora företags behov av 
forskning och utveckling. F.n friiga som utredningen cliirvid hiir överviiga iir 
om lönekostnaden för dem som arbetar med forsknings- och utvecklingsar
hete utgiir det liimpligaste mi1ttet p[1 forsknings- eller utvecklingsinsatsens 

storlek. och utredningen skall ocksä pröva om den nuvarande begrfosningen 
av l"orskningsavdraget till skattskyldiga som driver industriell tillverkning iir 
liimplig eller om iiven annan verksamhet. exempelvis inom transport och 



Sklf 1978179: 57 104 

distribution, bör kunna komma i fråga för a\'drag. Utredningen. som erhållit 

mycket vida direktiv. kan enligt vad utskottet erfarit viintas redovisa 

resultatet av sitt arbete under innevarande år. 
Av det anförda framgår att frågor rörande stimulans av företagens 

forsknings- och utvecklingsarbete r. n. prövas inom forskningsskattekom

mittcn. Hiirtill kommer att de i propositionen föreslagna bestiimmelserna om 

allmiin investeringsfond och om allmiin investeringsreserv ger sä\"iil f\jretag 

som fysiska personer med inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse 
möjlighet att till fonden/reserven avsiitta upp till 50 procent av ärsvinsten 

resp. nettointiikten i !Orviirvskiillan. lnvesteringsfonclen och investeringsre

serven, vilkas syfte bl. a. iir att stimukra företagens allmiinna tillviixt och 

konsolidering. får tas i anspråk också för att bestrida kostnader fiir tekniskt 
och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Enligt utskottets 

mening kan yrkandena i de förevarande motionerna genom vad utskottet 

sålunda anfört anses vara i huvudsak tillgodosedda. Med h:insyn hiirtill och 

då utskottet inte iir berett att i detta sammanhang medverka till en höjning av 

den statliga bolagsskatten avstyrker utskottet bifall till motionerna 1155. 1624 
och 2657 i elen mån de inte kan anses besvarade med vad utskottet 

an fort. 

Fami/iebcskallningen GI' ege11tiire1agare 111. m. 

Enligt regler som riksdagen antog 1976 avskaffades den s. k. faktiska 

sambeskattningen vid inkomst av jorclbruksfastighet eller rörelse. Samtidigt 
begriinsacles möjlighderna till uppclclning mellan familjemeulemmarna av 
inkomster från fåmansföretag. Reglerna, som har samma innebörd oavsett 

företagsfurm och som tilliimpats fr. o. m. 1977 års taxering med vissa 
iindringar som beslutades hösten 1976. innebiir i princip att den av makarna 
som haft elen ledande stiillningen i Iöretaget beskattas for hela inkomsten. 
Medhjiilpande make får dock deklarera och beskattas för sin del av inkomsten 

om han eller hon utfört arbete i förviirvskiillan minst 400 timmar. För 
medhjiilpande make får tas upp högst så stort belopp som svarar mot viirdet 

av arbetsinsatsen. Vidare medges avdrag för marknadsmässig lön till barn 

som fyllt 16 år. 

I s-motionen 1734 yrkas ätergång till vad som giillcle före iindringarna 

hösten 1976. Detta innebär att timgriinsen höjs till 600 timmar. För 

egenföretagare tillkommer att medhjiilpande make. som uppnått timgriinsen. 

obligatoriskt skall beskattas för viirclet av sin arbetsinsats. dock för högst en 

tredjedel av den gemensamma inkomsten. Vidare medges avdrag för lön till 

barn som fyllt 16 men ej 18 år endast om lönen iir så stor att elen som sädan 

föranleder skatteplikt. För lön till barn som studerar på heltid medges avdrag 

endast om arbetet utförts under sommarferier eller annat studieuppehäll p{1 

minst en månad. 

Fr. o. m. 1978 års taxering giiller också nya regler för viirdering av 
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bilrörmån i 11\manst<iretag. Tidigare skulle sådan förmån alltid \'iirclcras med 
utgångspunkt i en privat körstriicka av minst I 000 mil. oavse\l om den 

verkliga körstriickan varit kortare. Enligt de nya reglerna bestiims det årliga 
viirdet av förmänen enligt en schablon pä grundval av den genomsnittliga 

faktiska kostnaden för bilar i skilda pris- och årsklasser vid olika körstriickor. 
Diirvid skall den privata körstriickan tas upp till minst I 000 mil om inte den 

ska1tskyldige kan göra sannolikt att denna varit mindre . 

. Ä. ven i fräga om bilför111[111 i familjefiiretag yrkas i s-motionen 17 34 

ätergfog till tidigare giillande regler. 
Utskottet vill med anledning av dessa yrkanden nu liksom upprepade 

gånger tidigare uttala den meningen att den som utfört eu förviirvsarbete 

ocksä skall beskattas för inkomsten diirav enligt regler som i möjligaste mfo 

ger lika resultat oavselt fliretagsform. Bakgrunden till de detaljiindringar i 

fräga om beskallningen av familjeinkomster i egenföretag och rämansforetag 

sum riksdagen genomförde 1976 var bl. a. all den s. k. trecljedelsregeln. 

600-timmarsregeln och begriinsningarna i frttga om avdragsriitten för lön till 

barn iiver 16 år medförde alt detta syfte inte kunde uppnås i ell stort antal fall. 

Vad siirskilt angår viirdet av bil förmån i fåmansföretag vidhåller utskottet sin 

uppfattning att det m[1s1e anses rimligt all en friretagsledare - liksom andra -

skall ha möjlighet all bryta presumtionen om minst I 000 mils privatkör

ning. 
U1sko1tet kan således i111e dela elen i motionen 1734 rramförda uppfatt

ningen att de nu aktuella bestiimmelserna skulle leda till omotiverade 
ska1telii1tnader. På grund hiirav och då motionen 1743 av Sven-Olov Triiff 

avseende översyn av de siirskilda skattereglerna för n\mansföretagen och 
deras iigare fär anses tillgodosedd genom departeme111schefens uttalanue att 

han inom kort iimnaråterkomma till denna fruga avstyrker utskottet bifall till 
motionen 1734 sävill nu iir i fr[tga och till motionen 1743. 

För/usru(iämning ifdmansbolag 

Genom förlustutjiimningsrörordningen har en skattskyldig möjlighet att 

under en sexårsperiod kvilla underskott i en förviirvskiilla vid ett visst ärs 
taxering 11101 inkomster vid taxeringen för ett senare ;'\r. I syfte all förhindra 

missbruk av besliimmelserna har i rråga om famansbolag föreskrivits all 

fiirlustavdrag för medges endast om samtliga eller så gott som samtliga aktier 

eller andelar vid såviil ing[mgen av förluståret som utgången av kvittningsåret 

iigdes eller innehades av samma fysiska person eller personer och delägarna 

dessutom iigde eller innehade ungefär lika stor andel i aktie- eller andelska

pitalct vid det ena som vid det andra tillfallet. Riitten till förlustutjiimning 
skall dock bestå om iindring i iigarförhållandet betingas av all aktier överg;\tt 

till nägon på grund av arv, testamente eller bodelning. 
Andre vice talmannen Tage Magnusson och lngegerd Troedsson (båda m) 

framhåller i motionen 828 alt bestiimmelst>rna i sin nuvarande utformning 
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kan leda till uppenbart obilliga resultat. Om exempelvis iinka eller barn efter 

n{1gon som varit hiilftendeliigare i bolag saknar ekonomiska möjligheter att 

behålla aktierna och diirför överläter dem till den andre hiilftendeliigaren har 

denne ingen möjlighet att tillgodoföra sig avdrag for förlust som uppkommit 

innan aktierna övertogs. Motion:irerna begiir diirför att forlustutjiimningsfor

ordningen skall kompletteras med en bestiimmelse om att riitten till 

förlustutjiimning skall kvarstå om den som 1x1 grund av arv. testamente eller 

bodelning övertagit aktier i fåmansbolag iiverl[ner dessa till någon som redan 

tidigare innehar aktier i företaget. 

Av vad utskottet tidigare anfört framgiir att frägm som riir de mindre och de 

fåmansiigda företagens beskattning inom kort kommer att bli föremål för en 

samlad översyn. Såviil vid remissbehandlingen av fiiretagsskatteberedning

ens slutbetiinkande som i riksdagen har viickts frågor som rör företagens 

möjligheter att utnyttja förlustavdrag efter iigarskifte. och departementsche

fen säger sig i propositionen ha för avsikt att i annat sammanhang {nerkomma 

till formerna för behandlingen av denna och andra hithörande frågor. Den i 

motionen aktualiserade frågan är således redan föremål for uppmärksamhet 

inom regeringen. Någon riksdagens åtgiird med anledning av motionen iir 

enligt utskottets mening diirför inte påkallad. Utskottet avstyrker följaktligen 

bifall till motionen 828. 

A rdmg ./(ir .fi"amrida kosrnadcr 

lngegerd Troedsson (m) tar i motionen 837 upp frägan om avdrag vid 

beskattningen för sådana framtida kostnader som fi\retag innm liikemedels

inclustrin ikliitt sig enligt åtagande att utge ersiittning fiir liikemedelsskada. 

friigan om avdrag for framtida kostnader har uppmiirksammats av företags

skatteberedningen i samband med dess behandling av exploateringsfi.ireta

gens beskattning. Den har också varit löremi1I för riksdagens prörning i 

samband med behandlingen i höstas av propositionen 1978179:39 om avdrag 

fi.ir framtida avgilier för hantering av kiirnhriinsle. I samband diirmed uttalade 

utskottet (jfr Sk U 1978179: 18) att frågan om framtida kostnaders behandling i 

skattehiinseende borde tas upp till en mer allsidig prörning i samband med att 

man tog stiillning till förctagsbeskattningens framtida utformning. Departe

mentsi.:hel'cn har i propositionen bland de många fri1gor på friretagsskatte

omr{1det som enligt hans mening kan behöva utredas ytterligare OL'kså angett 

reserveringar för olika slags framtida utgifter. Utskottet tcirutsiitter att den 

fråga lngegerd Troedsson aktualiserat blir föremål för utredning och anser 

diirlör någon riksdagens ätgiird med anledning a\· motionen 837 inte 

p{1kallad. 
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Rea lisa t ir ms1·i11s t hcsk a 1111i 11g 

Det yrkande avseende beskattning av realisationsvinst vid aktieförsiiljning 
som framstiillts i motionen 2665 överensstiimmer med ett av företagsskatte
beredningen i dess slutbetiinkande framfört förslag. Det mi1ste enligt 
utskottets mening diirför antas att den rräga som aktualiserats i motionen 
kommer att uppmiirksammas antingen inom elen nu tillsatta utredningen om 
aktievinstbeskattning eller i samband med regeringens beredning av fore
tagsskatteberedningens betiinkande. Utskottet avstyrker diirför bifall till 

motionen 2665 i denna del. 

..11111ell-lag.11i/i11i11gc11 111. 111. 

Enligt de principer som giiller för tliretagsheskattningen iir avdrag i 
allmiinhet inte medgivet för utdelning pä aktier. Avdrag medges dock för 
utdelning på aktier som emitterats el'ter den 30 juni 1966. Avdraget har 
genom beslut av riksdagen i höstas (prop. 1978179:50. SkU 19) höjts frfm 
högst 5 till högst 10 procent av aktiekapitalet per år under en 20-firsperiod. 
Avdraget har också förstiirkts pä det siittet att den sammanlagda avdrags
summan rnr bli 100 procent av aktiekapitalet. De nya reglerna tilliimpas på 
aktiekapital som emitteras efter årsskiftet 1978/1979. 

I motionen 2665 yrkas att Anneli-lagen och lagarna om siirskilt investe

ringsavdrag och statligt investeringsbidrag upphiivs. I samma motion och i 
motionen 1621. också den rrån vpk, yrkas att bolagsskatten höjs med 10 
procentenheter till 50 procent och att riksdagen heslutar att av andra iin 
kommuner och landsting ta ut en allmiin arbetsgivaravgift baserad på 
företagens omsiittning och av en storleksordning att den under hudget?tret 
1978/79 inbringar minst 6 miljarder kr. I motionen 2665 yrkas också bl. a. 
begriinsningar av möjligheterna till lagernedskrivningar och viirde
minskningsavclrag, att utredningen om olika former av hruttoskatter erhåller 

siirskilda tilliiggsdirektiv avseende bl. a. underlaget for den niirmare utlorm
ningen av en produktionsfaktorskatt, att beslut om obeskattade reserveringar 
demokratiseras och att åtgiirder vidtas i syfte att undvika att vinstmedel 
undgär beskattning i samband med att organisationsl"örhållanden etable
ras. 

Av vad utskottet tidigare anfört framglir att hetydelsefulla omri\den inom 
IOretagsbeskattningen f. n. iir föremäl for utredning. Inom andra har 
utredningsarbete slutl'örts eller aviserats. Innan resultatet av detta oml'attan
de arbete f"iireligger iir det enligt utskottets mening inte rimligt att ta stiillning 
till sä vittgående yrkanden på foretagsskatteområdet som dem i motionerna 
1621 och 2665. Utskottet avstyrker diirför alla dessa yrkanden. 
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A:, 111111a 11j1 Jll.\/iirsii kri 11g 

I motionen 833 yrkas utredning av frågan om a\'dragsriitt för premier för 
s. k. kompanjonsförsiikringar som deliigare i ett l'öretag i vissa fall tecknar för 
varandra i syrte exempelvis att undvika ekonomiska svtlrigheter i samband 
med deliigares dödsfall./\ vsikten med motionen iir att begriinsa kostnaderna 
!lir sädana forsiikringar. 

Premier för försiikring<'r av detta slag behandlas enligt giillande regler som 
kapitalförsiikring. ,·ilket innebiir att avdrag i princip inte iir medgivet för 
försiikringspremierna. Med anledning av vad som anförs i motionen bör 
framhållas att utfallande försiikringsbelopp å andrn sidan iir skattefria. 
Premier för pensionsförsiikringar iir diiremot avdragsgilla och utfallande 
forsiikringsbelopp skattepliktiga. Enligt de grunder som giiller på detta 
område kan sådana llirsiikringar tecknas endast om ett pensioneringssyl'tc 
föreligger. Motioniiren har enligt utskottets uppl'attning inte åberopat 
tillriickliga skiil till stöd för sitt yrkande. men utskottet vill samtidigt 
framhålla alt rrägor av denna art ligger inom ramen tör den i propositionen 
aviserade utredningen om fåmansföretagens beskattning. !\kel det anförda 
a\·styrker utskottet motionen 833. 

I motionen 2662 rör motioniirerna fram det förslag betriilfande företags
skattens höjd m. m. som de stiillde i en reservation till företagsskattebcred
ningens slutbetiinkande. Detta förslag innehiir att kommunalskatten ersiitts 
med en statlig inkomstskatt på 30 procent plus den genomsnittliga kommu
nala utdebiteringen i landet. 

.Ä. ven utredningsmajoriteten l'örcslog att kommunalbeskattningen skulle 
slopas l'ör företagens del. Frågan om den kommunala beskattningens 
utformning för tliretagen bör emellertid enligt departementschefcns uppl~ttt
ning liimpligen hiinskjutas till ett kommande utredningsarbete. Utskottet iir 
för sin del inte berett att nu föreslå iinclringar av elen art motioniirerna a\'ser 
utan avstyrker med hiinvisning till det aviserade utredningsarbetet motionen 

2662 i denna del. 
Betriitfande det i motionen 581 framstiillda yrkandet att den som clri,·er 

rörelse med en omsiittning som understiger 30 000 kr. skall beskattas enligt 
kontantprincipen vill utskottet erinra om sina stiillningstaganden till denna 
fråga tidigare år. Dessa stiillningstaganden innebiir att inkomst av rörelse och 
jordbruksfastighet generellt skall beskattas enligt bokföringsmiissiga grunder 
men att redovisningen vid så låg omsiittning som det hiir iir fräga om får 
förenklas. Enligt utskottets uppfattning iir diirmed önskemålen om liittnacler i 
bokföringsreglerna tillgodosedda i den utstriickning som iir möjligt utan att 
kraven pä ett tillfredsställande underlag för beskattningen asidosiitts. Med det 
anförda avstyrker utskottet motionen 581. 
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I motionen 1150 yrkas en utredning av frägan om iindringar i skattelag
stiftningen inom jord- och skogsbruket i syfte att hindra markspekulation och 

öka utbudet av jord- och skogsbruksfastigheter. Motioniirerna anser att det 

arbete som pågår för att inomjordfördrvslagstiftningcns och arrendelagstift
ningens ram komma till riitta med spekulationsbetingad efterfr[1gan på 

sädana fastigheter och oliimpliga iigandeförhållanden förfelar sin \'erkan så 

liinge skattelagstiftningen innebiir ej avsedda fördelar för dem som iiger 

sädana fastigheter utan att sjiilva bruka dem. 

Utskottet har vid sin behandling av likartade yrkanden tidigare år 

framhållit att jordforviirvslagstiftningen kan vara ett verksamt medel rör att 

hindra att skatteliittnader, som iir avsedda för dem som iir aktiva inom 

jordbruk och skogsbruk. medges utanför denna krets. I den nya jordförviirvs
lagstiftning som nyligen antagits av riksdagen (prop. 1978/79:85, JoU 19) har 

man s[i lirngt möjligt sökt förhindra spck u lations- och kapital placerings köp av 

jnrdbruksl~1stigheter med lagar som strikt riktar sig mol l'i.irviirv av detta slag. 

De i motionen berörda synpunkterna beaktas i möjligaste mån också i 
arrendelagskommittcns (Ju 1975:04) utredningsarbete och vid utformningen 

av skattclagstiftningen. Med hiinsyn hiirtill anser utskottet att utredningsbe

hovet på detta område f. n. iir 1illgodose11. Utskottel avstyrker st1ledes 

motionen 1150. 
Utskottet iir inte heller berell att -i enlighet med yrkandet i motionen 1735 

av Lennart Pettersson m. n. (s) - medverka till en retroak1iv lagstiftning av 

innebörd att bolagsskatten för affärsbankerna avseende riikenskapsäret 1979 

höjs med 5 procentenheter till 45 'h. Utskottet avstyrker diirför iiven detla 
yrkande. 

f\.kd anledning av de i c-motionen 1140 frams1iillda yrkandena om att 

ekonomisk förening skall vara berättigad till avdrag för nyemitterat andels
kapital enligt regler motsvarande bestiimmclserna om Anneli-avdrag och att 

bestiimmelserna om vifrdesiikert lönsparande skall vara tilliimpliga på 
sparande i form av B-insats i ekonomisk förening vill utskottet endast erinra 
om att kooperationsutredningen enlig! tilWggsdirektiv i februari i år erhållit 
möjlighet att vid behandlingen av frågor rörande kooperationens kapi

talförsörjning pröva också diirmed sarnmanhiingancle ska11cfr:1gor. \1otioncn 
iir säledcs redan i viss mån tillgodosedd och bör enligt utskottets mening 

diirför inte föranleda någon riksdagens åtgiird. 

Genom de möjligheter till resultatutjiimning för fysiska och juridiska 

personer som föreslås i propositionen kan också motionen 1656 av Erik 

llovhammar m. n. (m), som innehåller yrkanden om bl. a. förbättrade 

konsolicleringsmöjl igheter for företag utan varulager och fast egendom. siigas 

vara i huvudsak tillgodosedd. Utskottet avstyrker cliirfiir bifall iivcn till denna 

motion. 

\'ad slutligen angär motionen 1741 av Sven-Olov TriilT (ml vill utskottet 

framh:1lla att förlust av kontanta medel i förv:irvskiillan rörelse normalt iir 
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avdragsgill d[t forlusten förorsakats av IClviixling. Har förlusten ll.irorsakats 

genom brottsligt fiirfarande av anstiilld som genom sin tjiinst har medel under 

sin förvaltning betraktas detta också normalt som driftförlust. Förlust av 

kontanta medel genom stöld som fororsakats av utomst[1ende person torde 

diiremot normalt anses som ej avdragsgill kostn;1d. Fr[1gan i vad mi"\n 

kostnader a\· sistniimnda slag blir beaktas vid beskattningen bör enligt 

utskottets uppfattning lösas i riittstilliimpningen. \1cd det anförda avstyrker 

utskottet motionen 174 l. 

I fr111s1älla11 

Utskottet hemstiiller 

1. beträffande al'slag pd hinehasl'rad rl'su/w1111iii11111i11g 111. 111. all 
riksdagen avslår motionen 1978/79:2665 yrkandet 5 a; 

2. betriilfande u(!i1r11111i11ge11 ar /iinehascrad res11/1a1111iä11111i11g att 

riksdagen med avslag på motionen 1978/79:2662 yrkandena 2 

och 3 och med anledning av propositionen 1978/79:210 i 

motsvarande del bifaller motionen 1978179:2658 yrkandet 1; 

3. hetriiffande resu/1a1111iä11111i11g gmom/iirctagskomo all riksdagen 

avslår motionen 1978/79: 1709; 

4. betriiffande su11p/emrn1ärrcge/ I att riksdagen med avslag på 

motionen 1978/79:2661 yrkandet 3 bifaller propositionen i 

motsvarande deL 
5. beträffande ars/ag pci nya regler.för värdering m· i(jur 111. 111. att 

riksdagen avslår motionen 1978179:2662 yrkandet 5; 
6. betriilfande u1/im1111i11gc11 m· 1·ärdcri11gsr<',t:lema att riksdagen 

med avslag på motionerna 1978/79:415, 1978179: 1723 och 

1978/79:2660 i den mån de inte kan anses besvarade med vad 
utskottet anfört bifaller propositionen i motsvarande del; 

7. hetriiffande m·slag på al/111ä11 im•es1eri11gs/inu/ att riksdagen avslår 
motionen I 978/79:2665 yrkandet 5 b i motsvarande del; 

8. bet riiffande sa111rdd\"/iir/"ara11de i.fi"åga 0111 a//111ä11 i11l'esteri11gs/imd 

att riksdagen mecl avslag pä motionerna 1978/79:2661 yrkandet 
2 och 1978/79:2662 yrkandet l bifaller propositionen i motsva

rande del: 

9. beträffande al/111ä11 i111·cs1eri11gsresen• 111. 111. all riksdagen med 

avslag på motionerna 1978179:2665 yrkandet 5 bi motsvarande 

del och 1978/79:2662 yrkandena 4 och 9 bifaller propositionen i 

motsvarande del: 
I 0. betriiffande ianswåktagande al' al/111ä11 i111·es1eri11gsreserl' m. 111. 

all riksdagen med anledning av motionerna 1978/79:2658 

yrkandet 2 och 1978179:2661 yrkandet 1 samt propositionen 

beslutar att medel avsalla till allmän invcsteringsreserv får -
utan beslut av regeringen eller arbetsmarknadsstyrelsen - tas i 
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ansprc'ik sedan minst två år förflutit efter utgängen av det är då 

inbetalning senast skall ha gjorts och att de skall ha betalats ut 

sedan sju [1r fortlutit från utgängen av det år då visst belopp 

senast skall ha betalats in: 
11. betriillande siirskilt til/iigg l'id dter/iirande m' i11ve.11eri11g.1n'S1'1T att 

riksdagen med avslag på motionen 1978179:2664 bifaller propo

sitionen i motsvarande del: 

12. betriiffande skattcmiissig rcs11/tat11tiä11111i11gjiirjiskarc att riksda

gen med bifall till propositionen i motsvarande del avslår 

motionerna 1978/79:348.1978/79:413och 1978179:1740,samt

liga motioner i den män de inte iir tillgodosedda med vad 

utskottet anfört: 

13. betriiffande ars/ag flcl llflf1hr1rs111a1111ako11to att riksdagen avslår 

motionen 1978/79:2665 yrkandet 5 c: 

14. betriiffande llf'flhors111a111111k1111t11ts 11t/im1111i11g att riksdagen med 

avslag pä motionerna 1978179:2662 yrkandet 6, 1978/79:2659 

och 1978/79:2663 bifaller propositionen i motsvarande del: 

15. betriiffande 111111/i1111arc att riksdagen avslår motionen 1978/ 

79:680 i den mån motionen inte kan anses tillgodosedd med vad 

utskottet antlirt: 

16. betriiffande iil'er.1y11 m· skatte- och argifisreg/ema/iir k11/t11rska

flarc att riksdagen avslår motionen 1978179:1137 i den mån 

motionen inte kan anses tillgodosedd med vad utskottet 

an fön: 
17. betriiffande d11bbelbeska1111i11g m· aktic11tde/11i11g att riksdagen 

avslår motionen 1978/79: 1164 yrkandet 2: 

18. betriiffande ska11c/i'ihct .fiir aktie11tdc/11i11g att riksdagen med 

avslag pä motionen I 978179:2665 yrkandet 8 bifaller proposi

tionen i motsvarande del: 

19. bctriiffande 11tdclni11g .fi'i/11 11tlii11dskt jliretag att riksdagen med 

avslag på motionen 1978179:2665 yrkandet 5 cl bifaller proposi

tionen i motsvarande del: 

20. betriiffande koncemhidrag att riksdagen med avslag pä motio

nen 1978179:2665 yrkandena 5 e och 5 fbifaller propositionen i 

motsvara,ndc del: 

21. beträffande ko111111issi1111är.\·/rircwg att riksdagen med avslag på 

motionen 1978/79:2665 yrkandet 5 g bifaller propositionen 

motsvarande del: 

22. betriiffande rcf1rcse111ati1111 att riksdagen avslår 

a. motionen 1978179:241. 

b. motionen 1978179: 1133. 

c. motionen 11>78179:1737. 

d. motionen 1978179:2656. 

c. motionen 1978179:2662 yrkandet 8; 
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23. betriilTande .fi1rsk11i11g och pmduk1u11·1'Ck!i11g att riksdagen 
avslår 
a. motionen 1978179: 1155. 
b. motionen 1978179: 1624. 
c. motionen 1978/79:2657: 

24. hetriiffonde./d11w11s/iirC'tag att riksdagen avs/{tr 
a. motionen 1978179: 1734 yrkandena l och 3, 
b. motionen 1978179: 1743: 

25. bctr~ifEtnde ,liir/11stu(jii11111i11g att riksdagen avslår rnotionen 

1978179:828: 
26. het riiffande al'drag Jiir/i"(//11/ida kvst11adC'r 

att riksdagen avslår motionen 1978179:837: 
27. bctriiffande realisa1io11srim1heskat111i11g att riksdagen avslår 

motionen 1978179:2665 yrkandet IO: 
28. beträffande bolagsska11 111. 111. all riksdagen avslår 

a. motionen 1978179: 1621. 

b. motionen 1978179:2665 yrkandena 1 och 2: 
29. betriiffande h1ijd holagsskaufiir alfiirsba11kcr att riksdagen avslår 

motionen 1978179: 1735: 
30. betriiffandc cmlrag .fiir B-a11dcls/.:.api1a/ i ekonomisk Jiircning 

111. 111. att riksdagen avslår motionen 1978179: 1140: 
31. betriiffande A.1111cll-lage11 att riksdagen avslår motionen 1978/ 

79:2665 yrkandet 11: 
32. betriiffande ko111a111mässig rcdol'is11i11g i rörelse att riksdagen 

avslår motionen 1978179:581: 
3.l bclriiffandc ko11pat(io11.~/(irsiikri11g all ril\sdagen avslår motionen 

l 978179:833: 
34. betriilTancle ko11soliderings111ijilighc1erför l'issa/i'ire/ag att ril\sda

gcn avslår motionen 1978179: 1656: 
35. betriiffancle al'drag pd gr1111d ar .~1öld al' ko111a111er att riksdagen 

avs lär motionen 1978179: 1741: 
36. betriiffonde 111arkspckula1io11 111. m. att riksdagen avslår motio

nen 1978/79:1150: 
37. betriiffande /agcmedskril'llillg m. 111. att riksdagen avslår motio

nen 1978179:2665 yrkandena 3. 4, 6. 7 och 9: 
38. betriiffande enhc1/ig Jiirc1agsska11 m. 111. att riksdagen avslfir 

motionen 1978179:2662 yrkandet 7: 
39. betriiffande fö1:f(11111i11g~fiirs/agc11 att riksdagen till följd a\" vad 

utsl\ottet ovan anfört och hemstiillt antar de i propositionen 
framlagda förslagen till 
a. lag om allmiin i1westeringsf'ond. 
h. lag om allmiin investeringsreserv med de iindringar att 6 och 
7 ~~ erhåller följande såsom Urskorrcrs jii1:5/ag betecknade 
lydelse: 
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Föreslagen (rdelse Ursko11ers .förslag 

6 * 
Uttag av - - - - - - - - - - - - - - - gjord insättning. 

Sedan nio år har förflutit från 

utgången av det år då visst belopp 

enligt 3 s senast skall ha betalats in, 

Sedan !iiu år har förflutit från 

utgången av det år då visst belopp 

enligt 3 * senast skall ha betalats in, 

skall banken betala ut kvarstående skall banken betala ut kvarstående 

del av beloppet. del av beloppet. 

Har skattskyldig - - - - - - - - - - - - - - där anges. 

7 s 
Regeringen eller---------- vissa skattskyldiga. 

Utan beslut enligt första stycket Utan beslut enligt första stycket 

får allmän investeringsreserv inte tas 

i anspråk i annat fall iin då 

a) den skattskyldige har redovisat 

intiikt av yrkesmässigt fiske i 

förvärvskiillan under det eller de 

beskattningsår då den avsiittning 

gjordes som svarar mot ianspråkta

get belopp, eller 

b) ianspråktagandet görs sedan 

minst ,6•ra år har förflutit efter 

utgången av det år då inbetalning 

som svarar mot ianspråktaget belopp 

senast skall ha gjorts enligt 3 *· 

får allmiin investeringsreserv inte tas 

i anspråk i annat fall än då 

a) den skattskyldige har redovisat 

intäkt av yrkesmiissigt fiske i 

förvärvskällan under det eller de 

beskattningsår då elen avsättning 

gjordes som svarar mot ianspråkta

get belopp, eller 

b) ianspråktagandet görs sedan 

minst tl'å år har förflutit efter utgång

en av det år då inbetalning som 

svarar mot ianspråktaget belopp 

senast skall ha gjorts enligt 3 s. 
Med yrkesmiissigt - - - - - - - - - - sådan licens. 

c. lag om upphovsmannakonto, 

d. lag om ändring i kommunalskattelagen (]928:370), med de 

ändringar att 41 d s och punkt 2 av anvisningarna till 41 * 
kommunalskattelagen erhåller följande såsom Urskolletsförslag 
betecknade lydelse: 

Föreslagen lydelse Utskollets förslag 

41 d s 
Vid beräkning-------------- för egenavgifter. 

Avdrag för---------------- liknande tillgångar. 

Med lön----------------- nämnda lag). 

I fråga - - - - - - - - - - - - - - dödsboets inkomster. 

Avdrag för---------- nästföljande beskattningsår. 

Av punkt 2 tionde och elfte styck- Av punkt 2 tionde och elfte styck-

ena av anvisning'.1rna till 41 ~fram- ena av anvisningarna till 41 s fram-

8 Riksda~cn 1978179. 6 sam/. Nr 57 
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Föreslagen (wlelse Ursko11ers förslag 

gär att avsättning till resultatutjäm

ningsfond kan medföra att riitten till 

lagernedskrivning upphör. 

går att avsättning till resultatutjiim

ningsfnnd kan medföra att riitten till 

lagernedskrivning begränsas. 

Anvisningar 
till 41 ~ 

2. Den i---------------- 3 sägs. 

Vid bestämmande---------- eller tillverkade. 

Lagret vid - - - - - - - - - - eget kapital. 

Avdrag för---------- av skattskyldiga. 

Lager av - - - - - - - - - - allmiinna saluviirdet. 

Uppgår viirdet - - - - - - - - - - bestiimmelserna ovan. 

Skattskyldig, som - - - - - - - - - - enda företag. 

Ingår rå varor - - - - - - - - - - sjätte stycket. 

Är det--------------- för inkurans. 

liar den skattskyldige vid beriik- Har den skattskyldige vid beriik-

ning av inkomst av viss fårviirvs

kiilla yrkat avdrag för avsiittning till 

rcsultatutjiimningsfond. som avses i 

41 d ~.är bestämmelserna i tred)c-år

ronde s(vckma om11 i111e tillämfiliga f!å 

.förvärl'skällans lager. Lagret .får i 

drtra fall iflle ras llfifl till lih~re be/ofip 
än det lägsta m· a11skq//i1ings- eller 

årera11skajfi1ingS\'ärder. i fiirekom

mandc fall e.ficr avdrag för inkuram. 

ning av inkomst av viss förviirvs

kiilla yrkat avdrag för avsiittning till 

resultatutjiimningsfond, som avses i 

41 cl ~,.får lagret i11te ras upp till lägre 

belopp än femtiofem fi!"OCl'llf m· det 

l'ärde som enligt trec(jc-:fi'mte styck

ena skal/ ligga till gru11d.tör /agen·är
deringe11. Bestämmelserna i !iiätte-åt-

1011de styckena är imc rillämfiliga i 1111 

angil'lla fall. 

Vad som--------------- enda foretag. 

Utan hinder - - - - - - - - - - - - - vara påkallat. 

Nedskrivning av - - - - - - - - - - tillgångarna levereras. 

e. lag om iindring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

f. lag om iindring i lagen (1941:416) om arvskatt och gävo

skatt, 

g. lag om iindring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhets

skatt, 

h. lag om ändring i lagen (1951:763) om bcriikning av statlig 

inkomstskatt för ackumulerad inkomst. 

i. lag om ändring i lagen (1960:63) om riitt till förlustutjiimning 

vid taxering för inkomst, 
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j. lag om lindring i lagen (1967:94) om avdrag vid 
inkomsnaxeringen för viss aktieutdelning. 

Stockholm den 15 maj 1979 

På skaneutskollets viignar 
ERlK W ÄRNBERG 

Nä11'a1w1cle: Erik Wiirnberg (s). Alvar Andersson (cl, Valter Kristenson (si. 
Stig Josclson (c). Tage Johansson (s). Rune Carlstein (s), Tage Sundkvist* (c), 
Olle Westberg i Hofors (s), Kurt Söderström* (m). Johan Olsson* (c), Curt 
Boström (s), Holger Bergqvist (fp). Bo Forslund (s). Wilhclm Gustafäson (fp) 
och lngegerd Troedsson (m). 

* rj niir\'arande vid bctiinkandets justering. 

Reserrntioner 

betriiffande 11(/(m1111i11Rc11 al' lönchaserad res11/ta!11(iiim11i11R m. m. (mom. 2 i 
utskottets hemställan) 

1. av Erik Wärnberg, Valter Kristenson. Tage Johansson, Rune Carlstein, 
Olle Westberg i Hofors. Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels anfört följande: 
Företagsskatteberedningens analyser ger klart vid handen att den konso

lideringsmöjlighet som har störst betydelse i det nuvarande företagsskatte
systemel iir lagernedskrivningen. Det har sedan Hinge framhållits att denna 
knytning till lagren medför en olikhet företag emellan i fråga om möjligheter 
till konsolidering. Företag med en betydande lagerstock har ovedersägligen 
större möjligheter att konsolidera sin verksamhet än företag som endast har 
obetydliga lager. Det finns viil grundade motiv för detta - ett företag med ett 
stort lager behöver en finansiell buffert mot de risker detta medför. Samtidigt 
bör emellertid av sysselsiittningsskäl även de arbetsintensiva företagen ges en 

möjlighet att finansiellt konsolidera sin verksamhet genom en öppen 
resultatutjämning. De ökade kraven på trygghet i anställningen motiverar 
också detta. 

I företagsskatteberedningen väcktes förslag om att skapa en ytterligare 
konsolideringsmöjlighet som då skulle ha lönesumman som grund. I 
propositionen har föreslagits att en sådan möjlighet införs - dock med den 
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begränsningen alt företag som utnyttjar lagernedskrivning inte skall ha 

möjlighet att skapa en lönebaserad utjämningsfond. Utskoltsmajoriteten har 

gått ett steg längre genom alt föreslå alt företagen skall ha möjlighet att välja 

antingen nuvarande nedskrivning till lägst 40 procent av lagrets anskaff

ningsvärde eller nedskrivning till 55 procent av samma värde och avsiittning 

till resultatutjämningsfond i enlighet med förslaget i propositionen. 

Detta förslag skulle innebära en än större skatteliittnad för företagen än vad 

propositionen innebär. Vi förordar därför i enlighet med förslaget i den 

socialdemokratiska motionen 1978179:2662 att en generell möjlighet öppnas 

för företag att göra avsältning till en resultatutjämningsfond med högst 10 

procent av lönekostnaderna och inkomsten i förvärvskällan. Denna nya 

resultatutjämning bör för att undvika en skattelältnad åtföljas av kompen

serande förändringar. Delta bör ske genom en ändring av den huvudregel 

som hittills gällt för varulagervärderingen - niimligen att lagret vid beskatt

ningsårets utgång inte får tas upp till lägre belopp än 40 procent av lagrets 

anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde efter avdrag för inkurans. Vid 

en internationell jämförelse är detta en mycket långt gående konsoliderings

möjlighet. Enligt vår mening bör de tidigare föreslagna åtgärderna föranleda 

den ändringen att det lägsta beloppet sätts till 55 procent av anskalTnings

värdet. 

Den föreslagna förändringen i lagernedskrivningen bör ske under en 

treårsperiod med början fr. o. m. 1981 års taxering, och vi förutsätter att 

riksdagen i god tid dessförinnan föreläggs de förslag till förfaltningsändringar 

som föranleds härav. 

dels ansett att utskottet under mom. 2 bort hemställa 

a. att riksdagen med avslag på motionen 1978/79:2658 yrkandet 1 

och med anledning av propositionen 1978179:210 i motsvaran

de del bifaller motionen 1978/79:2662 yrkandet 2, 

b. alt riksdagen med anledning av motionen 1978179:2662 yrkan

det 3 hos regeringen beg1ir förslag om en successiv begränsning 

fr. o. m. 1981 års taxering av rätten till nedskrivning av 

varulager i enlighet med vad i motionen anförts~ 

betriiffande supplementärregel I (mom. 4 i utskottets hemställan) 

2. av Kurt Söderström och lngegerd Troedsson (båda m}, som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 92 som börjar med "Andre 

vice talmannen" och slutar med "denna del." bort ha följande lydelse: 

Andre vice talmannen Tage Magnusson m. fl. (m) framhåller i motionen 

2661 att den nämnda skatteflyktsregeln inneb1ir en så drastisk begränsning av 

möjligheterna att tillämpa supplementärregel 1 att denna, om propositionen 

antas oförändrad, inte längre kommer att tillgodose sitt syfte. Begränsnings

regeln kommer nämligen - menar motionärerna - att drabba inte bara 



SkU 1978179:57 117 

kom:ernföretag som vidtagit åtg~irder i syfte att erhålla för stor lagernedskriv

ning utan alla koncernföretag med likartad verksamhet och således också 
företag mellan vilka några interna leveranser över huvud taget inte förekom
mer. Motioniirerna begiir diirför att begränsningsregeln - i enlighet med 

företagsskatteberedningens förslag - ges den utformningen att - i de fall 

supplementärregel I tilliimpas - lagrets viirde vid beskattningsårets utgång 

skall ökas med värdet av sådana lagertillgångar som avyttrats till ett 

närstående företag. 

Utskottet delar denna bedömning och tillstyrker därmed motionen 

1978179:2661 i denna del. 

dels att utskottet under mom. 4 bort hemställa 
att riksdagen med avslag på propositionen i denna del bifaller 

motionen 1978179:2661 yrkandet 3; 

betriiffande värdering m• c(jur m. m. (mom. 5 och 6 i utskottets hemställan) 

3. av Erik Wiirnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Rune Carlstein, 
Olle Westberg i Hofors. Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels· anfört följande: 

F. n. gäller beträffande lager av djur i jordbruk att värdetillväxten beskattas 

successivt även om djuren inte säljs. Till grund för lagervärderingen ligger 

genomsnittspriser som årligen fastställs av RSV. 
Företagsskatteberedningen föreslog att såvitt gäller lager av stamdjur 

lagerviirderingen skall göras så att viirdestegringen beskattas i ungefär den 

takt som djuren omsätts. Enligt beredningen skulle detta åstadkommas 

genom att djuren får tas upp till de av RSV fastställda värdena för det löpande 
beskattningsåret eller för något av de fem tidigare beskattningsåren. Från det 
av den skattskyldige valda värdet får sedan en generell nedskrivning ske med 
45 procent. Den föreslagna regeln företedde likheter med de bestämmelser 
som får användas vid värdering av lager av rå- och stapelvaror i rörelse 
<supplementärregel Il). 

Flera remissinstanser har ställt sig negativa till den av företagsskattebe
redningen föreslagna omläggningen på denna punkt. I stället föreslås att lager 

av djur på jordbruksfastighet eller i renskötsclrörelse skall värderas med 

utgångspunkt i en uppskattad genomsnittlig produktionskostnad för djuren 

och inte - som f. n. - på grundval av djurens genomsnittliga marknadsvär
de. 

Enligt vår mening skulle emellertid detta leda till en ytterligare skattelätt

nad för de ifrågavarande företagen. Det skulle i vissa fall kunna skapa 

möjligheter till omotiverat stora engångsnedskrivningar. Den av regeringen 

föreslagna metoden bör därför avslås. Riksdagen bör i stället hemställa om ett 

nytt förslag som både tillgodoser de vid remissbehandlingen framkomna 
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synpunkterna och undviker den betydande skatteliittnad som ett förverkli
gande av regeringsforslaget skulle medföra för de berörda grupperna. 

dels ansett att utskottet bort hemstiilla 
under mom. 5 

att riksdagen med bifall till motionen 1978179:2662 yrkandet 5 
avslår propositionen 1978/79:210 i motsvarande del och hos 
regeringen begiir förslag till nya regler för viirdering av djur i 
enlighet med vad i motionen anförts~ 

under mom. 6 
att riksdagen avslår motionerna 1978/79:415. 1978179: 1723 och 

1978/79:2660; 

betriilfonde sa111rdcls/i.i1fara11cle i.fi"dga 0111 al/111ä11 i11resteri11g.~/i)//d (mom. 8 i 
utskottets hemstiillan) 

4. av Erik Wiirnberg. Valter Kristenson. Tage Johansson, Rune Carlstein. 
Olle Westberg i Hofors. Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels anfört följande: 
I propositionen föreslås att man genomför det socialdemokratiska förslaget 

att företag. som ansöker om att ta allmiin investeringsfond i anspråk, skall ha 
berett berörda arbetstagarorganisationer tillfolle att avge yttrande över 
ansökningen. Enligt vår mening bör detta förslag även utvidgas till att 
omfatta en riitt rör arbetstagarorganisationer att hos arbetsmarknadsstyrclsen 
viicka riirslag om att ett visst företags investeringsfond skall få tas i anspråk. 
Arbetsmarknadsstyrelsen har sedan att bereda denna fråga med hänsyn till 
bl. a. behovet av att längsiktigt stiirka sysselsiittningen inom det berörda 
företaget. 

dels ansett att utskottet under mom. 8 bort hemstiilla 
att riksdagen med anledning av propositionen i motsvarande del 

och med avslag på motionen 1978/79:2661 yrkandet 2 bifaller 

motionen 1978/79:2662 yrkandet I~ 

betriiffande allmän i111'esteringsrese1v. ia11sprdktaga11cle a1• sddan reserr m. 111. 

(mom. 9, 10 och 12 i utskottets hemstiillan) 

5. av Erik Wiirnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Rune Carlstein. 
Olle Westberg i Hofors, Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels anfört följande: 
Ltskollsmajoriteten föreslår att ett investeringsfondsliknande system skall 

införas ä\'en för egenföretagare. Enligt förslaget skall dessa kunna siitta av 
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hälften av inkomsten av rörelse eller jordbruk till en s. k. allmän investe

ringsreserv. För att avdrag skall medges för avsättningen krävs att egen

företagaren betalar in ett belopp motsvarande hela avsättningen på en enskild 

bankräkning (allmänt investeringskonto). Denna reserv får enligt förslaget 

endast utnyttjas till investeringsändamål dvs. anskaffning av maskiner och 

andra inventarier samt arbeten på byggnader och markanläggningar m. m. 

Under de första två åren efter avsättningen får inte reserven utnyttjas utan 

tillstånd av regeringen eller annan myndighet. Sedan denna tvåårsperiod gått 

till ända får reserven utnyttjas utan tillstånd för investeringsändamål under 

en femårsperiod. Sju år efter avsättningen skall eventuellt kvarvarande del av 

reserven tas upp till beskattning. 

Det grundläggande syftet med det nuvarande investeringsfondssystemet 

är att det skall stimulera till ökade investeringar och en ökad sysselsättning. 

Enligt vår mening kan det finnas skäl att med bibehållande av detta 

grundläggande syfte undersöka möjligheterna att utvidga detta system så att 

det även inbegriper egenföretagarna. Skulle man kunna hitta ett effektivt 

system även för denna grupp så skulle samhällets möjligheter att påverka 

investeringsutvecklingen förbättras. Detta är angeläget mot bakgrund av 

behovet av att bättre kunna stabilisera kapitalbildningen i vårt land. 

1 propositionen föreslås vidare att investeringsreservsystemet utformas på 

ett sådant sätt att det ökar möjligheterna för yrkesfiskare att använda 

systemet i inkomstutjämnande syfte. Om en yrkesfiskare under ett högin

komstår har gjort en avsättning till investeringsreserv och om fiskeinkoms

terna under ett följande år sjunker bör han kunna ta ut medel från 

investeringskontot och disponera dem även för annat ändamål än investe

ring. 

Yrkesfiskarnas bruttoinkomster kan variera avsevärt mellan olika år, 
beroende bl. a. på tillgången på fisk, fångstbegränsningar av olika slag och 

avsättningsmöjligheter. Vidare kan bruttoinkomsten påverkas av att fiske

fartygen blir stillaliggande på grund av otjänlig väderlek eller reparationer. 

Även i utgifterna kan det bli stora variationer mellan olika år. Omfattande 

reparationer på båtar, motorer och redskap kan bli nödvändiga och blir de 

dessutom tidskrävande kan de tvinga till långvarigt stillaliggande. 
Variationerna i bruttoinkomster och utgifter kan medföra att en 

yrkesfiskare ett år kan ha stora bruttoinkomster och små utgifter. Ett annat år 

kan han ha små bruttoinkomster och stora utgifter. Differenserna i netto

inkomsten kan på så sätt bli betydande mellan olika år. 

Genom de av utskottet förordade, lönebaserade utjämningsfonderna 

öppnas en möjlighet till skattemässig resultatutjämning mellan olika år som 

självfallet även yrkesfiskarna kommer att kunna tillgodogöra sig. Deras 

speciella situation motiverar emellertid att man bör öppna en alternativ 

möjlighet. 

I motionen 1978179:1740 av Karl-Erik Svartberg m. tl. yrkas att riksdagen 

beslutar att införa en skattemässig resultatutjämning för yrkesfiskare enligt 
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skogskontometoden. Enligt vår mening vore det mest logiskt att - om man 

vill öppna ytterligare utjämningsmöjlighcter för denna grupp - välja skogs

kontometodcn. Den av utskottsmajoriteten förordade metoden är 

administrativt krånglig och svår att överblicka. Enligt vår mening blir 

yrkesfiskarnas speciella problem bättrl.! tillgodosedda genom motionens 

förslag. Vi föreslår därför att riksdagen hos regeringen begär ett förslag i 

huvudsak i överenstämmelse med vad som förordats i motionen i sådan tid 

att det kan träda i kraft och tillämpas vid 1981 års taxering. En utgångspunkt 

bör därvid vara att denna utjämningsmetod inte bör kunna användas 

samtidigt med den lönebaserade resultatutjämningen. 

dels ansett att utskottet bort hemställa 

under mom. 9 

att riksdagen med bifall till motionerna I 978179:2662 yrkandena 4 

och 9 och I 978/79:2665 yrkandet 5 b i motsvarande del avslår 

propositionen 1978/79:210 i motsvarande del; 

under mom. 10 

att riksdagen avslår motionerna 1978179:2658 yrkandet 2 och 

1978179:2661 yrkandet I; 

under mom. 12 

att riksdagen med anledning av motionerna 1978/79:348, 1978/ 

79:413 och 1978/79: 1740 hos regeringen begär ett förslag till 

resultatutjämning för fiskare enligt skogskontometoden; 

beträffande representation (mom. 22 i utskottets hemställan) 

6. av Kurt Söderström och lngegerd Troedsson (båda m), som anser 

att det avsnitt av utskottets betänkande som mitt på s. 102 börjar med "De 

uppgifter" och slutar med "inte påkallad." bort ha följande lydelse: 

Frågan om avdrag för representationskostnader behandlas inte i proposi

tionen. Enligt vad utskottet erfarit är emellertid denna fråga föremål för 

överväganden inom regeringens kansli. Utskottet anser därför någon riksda

gens åtgärd med anledning av de nu aktuella motionerna inte påkallad. 

beträffande forskning och produktutveckling (mom. 23 i utskottets hemstäl

lan) 

7. av Erik Wärnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Rune Carlstein, 

Olle Westberg i Hofors, Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels anfört följande: 

I den socialdemokratiska partimotionen I 978179:2020 om vissa närings

politiska åtgärder har vi bl. a. lagt fram ett program för en kraftigt ökad 

forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den svenska industrin. I detta 
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progrnm ingår ett förslag om tillfällig omläggning av företagsbeskattning

en. 

Således föreslås företagen under en tvåårsperiod få göra ett extra avdrag 

med 100 procent för den del av forsknings- och utvecklingskostnaderna som 

överstiger den genomsnittliga nivån för godkända sådana avdrag under åren 

1977 och 1978. Vid beräkningen av den ökade forskningsvolymen bör en 

schablonmässig reducering med hänsyn till inflationen göras, så alt det 

hundraprocentiga avdraget endast kommer att gälla volymmässiga ökningar. 

De föreslagna reglerna bör träda i kraft så snart som möjligt. Vidare föreslås 

att det nu gällande tioprocentiga avdraget fördubblas till ett tjugoprocentigt 

avdrag. Även denna höjning bör giilla under en tvåårsperiod. 

Det inkomslbortfall som de ökade avdragen beriiknas medföra i fråga om 

skatteinkomster bör kompenseras genom motsvarande höjning av 

inkomstskatten för företag. För att finansiera den föreslagna ökningen av 

forsknings- och utvecklingsavdragen bör diirför den statliga inkomstskatten 

för aktiebolag m. Il. höjas från 40 till 45 procent och för ekonomiska 

för.::ningar m. n. från 32 till 36 procent. 

För de företag som helt eller delvis inte kan utnyttja avdragsmöjligheterna 

bör - i likhet med vad som gäller för de siirskilda investeringsavdragen -

särskilda bidrag kunna utgå. Bidraget bör utformas med hänsyn till skatte

effekten, dvs. utgå med 45 resp. 36 procent av de godkända kostnaderna. Den 

totala bidragssumman bör begränsas till 200 000 kr. per företag och år och 

endast utgå till företag som haft avdragsgilla kostnader för forsknings- och 

utvecklingsarbete under 1977 och 1978. 

Yrkandet 4 i motionen 1155 är genom förslaget i propositionen tillgodo

sett. 

dels ansett att utskottet under mom. 23 bort hemställa 
att riksdagen 

a. bifaller motionen 1978/79: 1155 yrkandena I och 3 och avslår 

motionerna 1978/79: 1624 och 1978/79:2657; 

b. med bifall till motionen 1155 yrkandet 2 till Särskilda bidrag 

till .företagens forsknings- och 11trecklingsarbe1e för budgetåret 

1979/80 under åttonde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag av 

1 000 kr.: 

c. lämnar motionen 1978/79: 1155 yrkandet 4 utan åtgärd; 

beträffandefåman~fi'iretag (mom. 24 i utskottets hemställan) 

8. av Erik Wärnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Rune Carlstein, 

Olle Westberg i Hofors, Curt Boström och Bo Forslund (alla s), som 

dels anfört följande: 

I vår partimotion 1978/79:1734 pekar vi på att de över lag gynnsamma 

företagsbeskattningsreglerna på senare till har ändrats på en rad områden, så 

att vissa företagare fått omotiverade skattelättnader. Det giiller fördelningen 
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av inkomst mellan makar m. m., kapitalbeskattningen och reglerna för 

beskattning av bilförmån för fåmansbolagsdelägare. Vi föreslår i dessa fall en 

återgång till tidigare gällande regler fr. o. m. den I juli 1979. 

dels ansett att utskottet under mom. 24 a bort hemställa 

att riksdagen bifaller motionen 1978179:1734 yrkandena I och 3; 

beträffande markspekulation m. m. (mom. 36 i utskottets hemställan) 

9. av Erik Wärnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Rune Carlstein, 

Olle Westberg i Hofors, Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels anfört följande: 

I motionen 1150 yrkas en utredning av frågan om ändringar i skattclag

stiftningen inom jord- och skogsbruket i syfte att hindra markspekulation och 

öka utbudet av jord- och skogsbruksfastigheter. Motionärerna anser att det 

arbete som pågår för att inom jordförviirvslagstiftningens och arrendelagstift

ningens ram komma till riiwi med spekulationsbetingad efterfrågan på 

sådana fastigheter och olämpliga ägandeförhållanden förfelar sin verkan så 

länge skattelagstiftningen innebär ej avsedda fördelar för den som äger 

sådana fastigheter. Dessa frågor bör utredas. 

dels ansett att utskottet under mom. 36 bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motionen 1978179: 1150 hos regeringen 

begär en utredning med uppdrag att se över skattelagstiftningen 
inom jord- och skogsbruket i syfte att stoppa markspekulatio

nen och öka utbudet av skogs- och jordbruksfastighetcr samt i 

anslutning härtill som sin mening ger regeringen till känna vad i 

motionen anförts om utredningens inriktning och syfte; 

beträffande enhetlig jöretagsskatt m. m. (mom. 38 i utskottets hemställan) 

10. av Erik Wärnberg, Valter Kristenson, Tage Johansson, Rune Carlstein, 

Olle Westberg i Hofors, Curt Boström och Bo Forslund (allas), som 

dels anfört följande: 

Företagsskatteberedningens majoritet föreslog att den kommunala 

taxeringen av aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska perso

ner skulle avskaffas. I den nu föreliggande propositionen går emellertid 

regeringen inte fram med detta förslag utan hänskjuter det till ett kommande 

utredningsarbete inom budgetdepartementet. 

De socialdemokratiska ledamöterna i företagsskatteberedningen reserve

rade sig på denna punkt och föreslog en alternativ lösning. Denna innebar att 

nu gällande avdragsrätt för kommunalskatt vid den statliga beskattningen 

skulle upphöra. För att undvika att detta gav upphov till en förstärkt olikhet i 

fråga om företagsbeskattningen mellan olika kommuner föreslog reservan-
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terna att man skulle införa en över hela landet likartad skatt pä företagen. 
Denna borde konstrueras sä att man i botten liigger en 30-procentig statlig 
skatt. vilken i stort sett motsvarar den nuvarande skatten sedan hiinsyn tagits 
till avdragsriittens upphörande. Ovanpå denna skulle man sedan liigga elen 
genomsnittliga kommunala utdebiteringen, vilken borde beslutas a\' rege

ringen med utgångspunkt i de beslutade kommunala utdebiteringarna. 
Sanitidigt skulle de siirskilda kommunala taxeringarna bibeh[1llas. Detta 

var nödviindigt rör att man på ett riittvist siitt skulle kunna rördela de 
skatteinkomster som skapas inom företagssektorn. Varje enskild kommun 
skulle alltså erhålla de skatteinkomster från !'öretagsinkomsterna som 
svarade mot den i kommunen giillande utdebiteringen. De olika företagen 
diiremot skulle debiteras en för hela landet likartad skatt. 

Enligt vår mening iir det angeliiget att detta förslag nu genomförs. Det tinns 
ingen anledning att ytterligare skjuta på detta stiillningstagande. De nu 
existerande skillnaderna mellan olika utdebiteringar utövar en päverkan på 
företagets val av lokalisering, som skapar ytterligare problem inom regional
politiken. 

Vi vill samtidigt peka på behovet av att man utreder möjligheterna att 

kraftigt förenkla den nuvarande kommunala taxeringen av företagen. Vi 
finner det exempelvis vara en alltför långt gående ambition att medelst ett 
komplicerat taxeringsförfarande fördela förctagsinkomsterna ner på de 
enskilda församlingarna. Iliir borde med fördel ett schablonmiissigt fördcl
ningsfiirfarande kunna anviindas. 

Med det anförda hemstiiller vi att riksdagen nu fattar principbeslut om en 
för hela landet likformig foretagsskatt utformad i enlighl:t med vad vi ovan 
an rört. Vi förutsiitter att förslag till erforderliga författningsiindringar så snart 
som möjligt föreliiggs riksdagen. 

dels ansett att utskottet under moment 38 bort hcmstiilla 
att riksdagen med anledning av motionen 1978/79:2662 yrkandet 7 

fattar principbeslut om en för hela landet likformig fiirctagsbe
skattning i enlighet med vad i motionen anförts och hos 
regeringen begiir förslag till erforderliga författningsiindringar 
utformade i övcrcnsstiimmelse med motioniirernas förslag; 

betriitfancle .f(irfä1111i11gsfiirslage11 (mom. 39 i utskottets hemstiillan) 

Il. av Erik Wiirnbcrg, Valter Kristenson. Tage Johansson. Rune Carlstein. 
Olle Westberg i J Jofors, Curt Boström och Ro Forslund (allas), som anser att 

utskottet under mom. 39 bort hemstiilla 
att riksdagen med anledning av vad som anfbrts nd1 hemstiillts i 

motionerna 1978/79: 1155 yrkandena 1 och 3 (reservation 7l. 

1978/79: 1734 yrkandena 1 och 3 (reservation 8) samt 1978/ 
79:2662 yrkandet 1 (reservation 4), yrkandet 2 (reservation I). 
yrkandet 4 (reservation 5) och yrkandet 5 (reservation 3l 
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A. antar de i propositionen framlagda förslagen till 
a. lag om allmiin investeringsfond, med den iindringcn att 4 * 
erhåller följande såsom rcserva111ernas/iirslag betecknade lydel-

se: 

Urskotter.1 .furs/ag Rescn·a111cmas./ärslag 

4~ 

Regeringen eller ---------------vissa företag. 
Allmiin investeringsfond ----------annan fastighet. 
Företag, som------------------ till ansökningen. 

Arbetstagaro1;i:a11isario11 har rätt att 

hos arbcts111ark11ad1s~rrclse11 räcka 

.fiirslag 0111 att 1·iss1 .fiirctags i11\'csrc

ri11gsfi111d skall tas i amprdk,!iir ii11da-

111dlso111 är ägnat artji"ii111ja \rsselsä11-

11i11ge11 l'id/vreraget. 

b. lag om upphovsmannakonto, 

c lag om iindring i kommunalskattelagen (1928:370) med de 
iindringar att 
dels ingressen erhäller 
betecknade lydelse: 

I farigenom föreskrivs i fråga om 
kom mu nalskattclagen ( 1928:370) 

dt'/.1· att 29 * I mom., 35 ~ 3 mom .. 
39 ~I mom .. 43 noch3mom.,54 ~
punkt 10 av anvisningarna till 24 ~
punkt 8 av anvisningarna till 25 ~
p1111kr 4 av anvisningarna till 29 *· 
punkt I av anvisningarna till 39 *· 
punkt I av anvisningarna till 41 ~ 

samt punkt I av anvisningarna till 
54 ~ skall ha nedan angivna lydel
se. 

dels att nuvarande punkterna 2 
och 3 av anvisningarna till 41 ~skall 
betecknas punkterna 4 och 5 av 

anvisningarna till 41 ~-

dels att nuvarande anvisningar till 

43 * skall betecknas punkt I av 
anvisningarna till 43 *· 

dcf1· att nuvarande anvisningar till 
43 ~ skall betecknas punkt I av 
anvisningarna till 43 ~, 

dels att i lagen skall införas en ny 

följande s[1som rcscn·a111N1ws .fi"irslag 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om 
kommunalskattelagen ( 1928:3 70) 

i/els att 10 f. 29 ~ I mom., 35 ~ 

3 mom., 39 ~ I 1110111., 42 §. 43 ~ 2 
och 3 morn., 54 *·punkt I m• a11l'is
ningama till l2 )1·. punkt 10 av anvis
ningarna till 24 ~.punkt 8 av anvis
ningarna till 25 ~, p1111krerna 4 och 11 

av anvisningarna till 29 ~ .p1111k113 av 

a11ris11i11gama rill 32 )\', punkt I av 

anvisningarna till 39 *· punkt I av 
anvisningarna till 41 ~, am·is11i11gama 

till 42 och 52 .11§ samt punkt I av 

anvisningarna till 54 *skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att nuvarande punkterna 2 
och 3 av anvisningarna till 41 *skall 
bc~cknas punk~rna 4 och 5 av 
anvisningarna till 41 ~. 

dels att nuvarande anvisningar till 

43 ~ skall betecknas punkt I av 
anvisningarna till 43 ~. 

dels att i lagen skall införas en ny 
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paragraf. 41 d *· av nedan angivna 
lydelse. 

dels all anvisningarna till 41 ~ 

skall införas två nya punkter, 2 och 3. 
samt till anvisningarna till 43 ~ två 

nya punkter, 2 och 3, och till anvis
ningarna till 54 ~en ny punkt. 5. av 
nedan angivna lydelse. 

125 

Rcscrm111emas .flirs/ag 

paragaraf. 41 d *·av nedan angivna 
lydelse. 

dels alt i a11l'is11i11gama till :!O p. 

skall införas en ny punkt 2 m• nedan 

a11gil'e11 (rdelse. 

dels att i anvisningarna till 41 * 
skall införas två nya punkter. 2 och 3. 
samt till anvisningarna till 43 * två 
nya punkter, 2 och 3. och till anvis

ningarna till 54 *en ny punkt. 5. av 
nedan angivna lydelse. 

dels 20 ~. 41 cl *· 42 *·punkt 2 av anvisningarna till 20 *·punkt 1 
av anvisningarna till 22 ~. punkt 11 av anvisningarna till 29 *· 
punkt 13 av anvisningarna till 32 ~-punkt 2 av anvisningarna till 

41 * samt anvisningarna till 42 och 52 *~ skall ha nedan som 
resen'(Jfl/emas .fiirs/ag betecknade lydelse: 

Numrandc (vdcf~c 

20 ~ 
Vid beriikningen ------- 43 ~ 3 mom. 
Avdrag må icke ske för: Avdrag må icke ske för: 
den skattskyldiges -------sitt hushåll; 

värdet av arbete. som i den skatt
skyldiges förviirvsverskamhet ut
förts av den skattskyldige sjiilv eller 
andre maken eller av den ska11skyldi-

värdet av arbete. som i den skatt
skyldiges förviirvsverksamhet ut
förts av den skattskyldige sjiilv eller 
andre maken eller av ham som ei 

ges barn som e.i.f.i'llt 16 år; anses 1illhiira arhetspers1111a/c11; 

ränta å -----------till kapitalförlust. 

U tsko11c1s förslag 

Vid beräkning av inkomst av jord
bruksfastighet och rörelse medges 
avdrag för belopp som i riikenskaper
na har avsatts till resultatutjiim
ningsfond. Avdraget får uppgå till 
högst (jugo procent av summan av de 

belopp som den skattskyldige under 

beskattningsåret har erlagt som lön 
till arbetstagare hos honom i för
viirvskiillan (lönekostnad). I fråga 

Vid beräkning av inkomst av jord
bruksfastighet och rörelse medges 
avdrag för belopp som i riikenskaper
na har avsatts till resultatutjiim
ningsfond. Avdraget får uppgå till 

högst tio procent av summan av de 
belopp som den skattskyldige under 

beskattningsåret har erlagt som lön 
till arbetstagare hos honom i för
viirvskällan (lönekostnad). I rråga 
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om skattskyldig, som :ir fysisk 

persern. far avdraget uppgå till högst 
summan av riugo procent av löne
kostnaden och femton procent av 
den vid taxeringen till statlig in

komstskatt bcriiknade inkomsten av 
fiirviirvskiillan efter avdrag för elen 
lönebaseraclc men före avdrag for 
den in komsthaseradc IOndavsiit t
ningen och - i förekommande fall -
f'öre avdrag för avsiittning till allmiin 
investeringsreserv enligt lagen 
( 1979:00) om allmiin investeringsre
serv och l(ire uppskov enligt lagen 
( 1979:000) om upphovsmannakonto 

samt före schablonavdrag för 
egenavgifter. 

Avdrag för------·-------

126 

Rcserva111emas fiirslag 

om skallskyldig. som iir t\·sisk 
person, får avdraget uppgä till högst 

summan av rio procent av lönekost
naden och femton procent av den vid 
taxeringen till statlig inkomstskall 
beriiknade inkomsten av för
viirvskiillan etter avdrag för den 
lönehaserade men före avdrag för 
den inkomstbaserade londavsiitt
ningen och - i förekommande fall -
!'öre avdrag för avsättning till allmiin 
investeringsreserv enligt lagen 
( 1979:00) om allmiin investeringsre
serv och före uppskov enligt lagen 
( 1979:000) om upphovsmannakonto 

samt före schablonavdrag för 
egenavgifter. 

liknande tillg{mgar. 
Med lön - - - - - - - - - - - - niimnda lag). 
1 fräga - - - - - - - - - dödsboets inkomster. 

:\ vdrag för - - - - - - - - niistföljande beskattningsår. 
Av punkt---------- lagernedskrivning begriinsas. 

4H 
Viirdet av bostadsrörmån -------finnas liimplig. 
Viirdct av produkter------- ortens pris. 
Regeri11ge11 dler <'fi<'I' regeringem 

hcmrnc/iga111le riksskall('l'<'rke/ .fä.11-

stiill(·rfiir 1•a1je kalenderdrtiireskrifier 

jiir rärcl<'l'ing ar hil/rlmran enligt de 

grunder som anges i anvisningarna. 

Med bi/fiir111dn jiir.11ds sddan .fiirmdn 

a11.fiir wirnl bmk .fil 11tny11;a bil som 

1illko111111cr ska11skylclig pd grund ar 

a11s1äll11ing eller 11ppdrag\/iirhdlla1ule 

<'lll'f' ar annan liknande gmncl. 

I 'id beräkni11.I!. ar riircle m· .fi'irmdn 

ar a11j(ir r1rirn1bruk/d11111r11;a arbcrs

gil'arcn rillhiirig bil skall. sdrill gäller 

_liircrags/cdare i _ldnwns/iirl'Wg dlcr 

honom 11iirstdc11de r1crson. anses som 

om bilen i prim! bruk kärrs 111i11s1 I 111)() 

mil. 

Amisningar 
till 20 ~ 

2. Bam under 16 dr anses ej rillhiira 

a rhel.\JW rs1 nw le11. 

Bam. som )i'llr 16 är och .10111 
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Nul'amndc lrdc/sc 

127 

Resen·an/cmas .tiinlag 

dcltagil i den skattskyfd(~es _fiirrärs-

1·crksa111/w1. anses liflhiira arhctspi'l'

sonalcn. Det/a gäller dock icke bam 

som pli hc/1id hcdril'cr studier eller 

gcnnmgdr anna11 111hifd11ing, u/0111 

sdrill m'.~cr arbi'll' som u1/1)r1.1· under 

so111111m.kricr eller anm llflflChåfl m· 
mins/ rn månads rnraktighct. Har 

hamc1 ejJ.df1 18 dr. anses dc1 riffhiim 

arbc1srwrso11afcn c11das1 0111 dess 

inkomst al' arbc1e i den .1ka11skyfdiges 

.fiirriirsrcrksa111hc1 är sd swr, a11 den 

som s(Jt/an f(jranfedN ska11cplik1 .fnr 

bamcr mligr 51 .f 
frågan om - - - - - - taxeringsåret (se 65 ~). 
Avdrag för------ för arbetsinsatsen. 

till 22 ~ 
I. Till driftkostnader - - - lösegendom. m. m. 
Till reparation--------- och underhåll. 
Som driftkostnad - - - tillhörande fördelningsledningar. 
Kostnad för - - - motsvarande tilliimpning. 
Viirdet av------------ som intiikt. 

Avdrag för------------ till 29 *· 
Redovisar arbetsgivare - - - om jordbruksfastighet. 

Skallskyldigs ham, som /i'1/1 /6 år, 

taxeras sjiilvt för den inkomst ;iv 

arbete på fastigheten som barnet kan 
ha haft i form av pengar. naturaför
måner eller annat. dock högst för vad 
som motsvarar mark nadsmiissigt 
vederlag för barnets arbetsinsats. 
Motsvarande belopp får dragas av 
som driftkostnad. För lön och under-

håll till dm .1karr.1A:rldigc.1 barn. som 

(:i f.i'/11 /6 dr. rnr avdrag icke göras. 
Lönen och underhållet skall dä ej 
heller upptagas som inkomst för 
barnet. 

Skatrskyldigs bam anses rillhiira 

arbelspcrsonalcn i de .fä// som anges i 

punkt } al' anl'isningama fil/ }(I .f 
/Jam taxeras sjiilvt för den 

inkomst av arbete på fastigheten 
som barnet kan ha haft i form av 
pengar. naturaförmåner eller annat 
under lid dd bar/I('/ til/hii/'/ arhctspcr

s1111afc11, dock högst för vad som 
motsvarar mark nadsmiissigt veder
lag för barnets arbetsinsats. Motsva
rande belopp fär dragas av som drift

kostnad. För lön och underhåll till 

barn som dclw,i:.i1 i arhe1e111u'11 d(irl'id 

icke 1il/hiir1 arbe1spersonu/('11 far av
drag icke göras. Lönen och underh[1l
let skall dä ej heller upptagas som 
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N111·ar111u/e lrdl'l.11' R c.1en•a111ernas .fi'irslag 

inkomst för barnet. 
Punkt 18------ av jordbruksfastighet. 

till 29 ~ 

11. Punkt I å11011dc stycket av 
anvisningarna till 22 ~ äger motsva
rande tilliimpning beträffande in
komst av rörelse. 

11. Skattskylc/igs barn anses rillhöra 

arberspNsonalen i de Jäll som anges i 

punkr 1 m· anrisningama ti/110 1'. 

Punkt I nionde stycket av anvis
ningarna till 22 ~ iiger motsvarande 
til\limpning beträffande inkomst av 

rörelse. 

till 32 ~ 
13. Är skattskyldig------ andra stycket. 
Uppgår makens arbetsinsats i före

taget till minst 400 timmar under 
beskattningsåret, beskattas maken 
sjiilv för det vederlag som han 
uppburit från företaget under forut
siittning att ersiittningen iir att anse 
som marknadsmiissig. Om maken 
till följd av att företaget påbörjat eller 

nedlagt sin verksamhet icke kunnat 
arbeta i företaget under hela beskatt
ningsåret, gäller vad nyss sagts 
under frirutsiittning att arbetsinsat
sen uppgår till minst 100 timmar. 
Understiger makens arbetsinsats 
vad sålunda föreskrivits eller översti
ger ersiittningen vad som kan anses 
marknadsmiissigt, skall företagsle
daren beskattas för makens ersiitt
ning eller den del av ersiittningen 
som överstiger den marknadsmiissi

ga. Arbetsinsats i makarnas gemen
samma bostadsutrymme får 
medriiknasom med hiinsyn till rörel
sens art och andra sädana omstän
digheter skiil diirtill föreligger. Vid 
bedömande av om make under 
beskattningsåret arbetat föreskrivet 
antal arbetstimmar skall anses att 

Uppgår makens arbetsinsats i före
taget till minst 600 timmar under 
beskattningsåret, beskattas maken 
sjiilv för det vederlag som han 
uppburit från företaget under förut
siittning att ersiittningen är att anse 
som marknadsmiissig. Om maken 
till följd av att företaget påbörjat eller 

nedlagt sin verksamhet icke kunnat 
arbeta i företaget under hela beskatt
ningsåret, gäller vad nyss sagts 
under förutsiittning att arbetsinsat
sen uppgår till minst .WO timmar. 
Understiger makens arbetsinsats 
vad sålunda föreskrivits eller översti
ger ersiittningen vad som kan anses 
marknadsmiissigt, skall förctagsle

claren beskattas för makens ersiitt
ning eller den del av ersättningen 
som överstiger den marknadsmässi

ga. Arbetsinsats i makarnas gemen

samma bostadsutrymme får med
riiknas om med hiinsyn till rörelsens 
art och andra sådana omstiindighetcr 
skiil diirtill föreligger. Vid bedöman
de av om make under beskattnings
året arbetat föreskrivet antal arbets
timmar skall anses att han under tid, 
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han under tid, då han uppburit 
sjukpenning eller föriildrapenning 
enligt lagen (1962:381) om allrniin 

försiikring eller därmed jiimförlig 
ersättning enligt annan författning, 
arbetat i samma omfattning som 
närmast före elen tid, då sådan ersiitt-
ning uppburits. 

Ersättning för utfört arbete från 
fåmansföretag till företagsledares el
ler dennes makes barn, som ej 
uppnåll 16 års ålder. beskattas hos 
den av makarna som har elen högsta 
inkomsten från företaget. eller. om 
makarna har lika stor inkomst från 
företaget, hos den äldste maken. 
Detta gäller ocksd ersä1111i11g till horn, 

som har/ii/1 In år, till den del e1:<;ä11-

ningen örcrstigcr 111ark11ads111iissig1 

l'edcr/ag .för harnets arbetsinsats. 

129 

Reserm111ernas förslag 

då han uppburit sjukpenning ·eller 
föriildrapenning enligt lagen 
( 1962:381) om allmiin försiikring eller 
därmed jiimförlig ersiittning enligt 

annan författning, arbetat i samma 
omfattning som niirmast före elen 
tid, då sådan ersiitlning uppburits. 
Såso111 111ark11ads111ässig crsät111i11g 

UllS<'S ri i /l(lgOt .fäll den del. SO/Il 

iil·crstiger l'll 1re1(jedel m• 111akamas 

sa111111a11/agda inkomster ji-dn .flh·ew

gl't. 

Ersiittning för utfört arbete från 
fåmansföretag till företagsledares el
ler dennes makes barn. som ej 
uppnått 16 års ålder, beskattas hos 
den av makarna som har den högsta 
inkomsten från företaget, eller, om 
makarna har lika stor inkomst från 
företaget, hos elen iildste maken. 
Drnna .fiircskrifi tillämpas härjä1111e i 

./i"t~~a n111 Nsätt11i11g till ham snm .fi>llt 

16 år 0111 barnet på heltid hedril'er 

studil'r eller ge110111går annan 111bild-

11i11g. 1110111 sål'itt avser arlwre som 

111/iirts under so111111m.'fi:-ricr eller annat 
up1whdll m· 111i11s1 en månads \'{/raktig

hct. IJetsa111111a gäller iil'cn/ör ersiitt-

11i11g till ham. so111/i'l/1 /6111c11c:i18 dr. 
sål'ida hornets inkomst på grund al' 

arbetet i .fiiretaget icke är så stor att 

den som sådan föranleder skatteplikt 
.fiir barnet en/~~/ 51 .11· sa1111.fiir drn del 

m• ersä1111ingc11för barnets arbete so111 

iil'erstiger 111arknadsmässig1 l'eder/ag 

jiir arbetsimarsen. 

Vad i -----------hiinsyn härtill. 

Utskottets förslag 

till 41 * 
2. Den i----------- 3----s;igs. 

Vid bestämmande - - - - - - - - eller lillverkade. 

9 Rik5dagm JCl78!79. 6 sam/. Nr 57 
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Lagret vid - - - - - - - - - eget kapital. 

Avdrag för--------- av skattskyldiga. 

130 

Lager av djur på jordbruksfastig- Lager av djur på jordbruksfastig-
het eller i renskötselrörelse får inte 
tas upp till lägre belopp än fyrtio 
procent av den gl'no111snittliga pro

d11k1ionskostnaden.för c{jur ar del slag 

och den cJ!dC'l:ssa111111ansättning mro111 

.fi'åga är. Regeringen eller e/ier rege

ringens bemyndigande riksskat1erer
ke1 fastställC'/' .för 1·a1jc 1axeringsår 

.fÖreskrifier .för hNäkning m· produk

tionskostnaden. Har denna kos111ad 

inte fastställts, t. ex. i fråga om 
siirskilt dyrbara avelsdjur, får djuret 

tas llfl{l lägst till fyrtio procent av del 

lägsta m• anskqffi1ingsrärclet och all-
männa saluvärdet. 

het eller i renskötselrörelse får inte 
1as upp till liigre belopp än fyrtio 
procent av de värden som riksskatte

verket.fastställerjör olika slag av djur i 

skilda åldersgrupper på grundval m• 

genomsnillsprisema på dessa djurs/ag 
under en period ar tofr månader 

närmast .före den 1 okwber beska11-

ningsåre1. 0111 sådan! 1•ärde icke fast
stiillts. t. ex. i fråga om siirskilt 
dyrbara avelsdjur, fär djuret tas upp 
lägst till fyrtio procent av allmiinna 
saluvärdet. 

Uppgår viirdet - - - - - - - bestämmelserna ovan. 
Skattskyldig, som------ enda företag. 
Ingår råvaror------- sjätte stycket. 
Är det------------- för inkurans. 
Har den------------ angivna fall. 
Vad som ------------enda företag. 
Utan hinder-----------vara påkallat. 
Nedskrivning av----------- tillgångarna levereras. 

till 42 ~ 
Stundom inträffar - ------till ledning. 
Värdet av - - - - - - - - - - - - motsvarande kvantiteter. 
I fråga--------------- som skiiligt. 

Ji'ärde1 ar bil/i.irmån skall hestä111-

mas enlig! schablon på grundrnl ar 

genomsni1t/iga faktiska kostnadff j(ir 

innehar ar bilar i olika pns- och 

årsklasser rid olika årliga körs/räckor. 

Bilen skall anses ha körts minst 1 (){){) 
mil i pril·at hruk under året, 0111 icke 

c/C'n ska11skyldige kan göra sannolikt 

all den prii'ata kiirsträckan har rnrit 

mindr<'. H ar/örerags!edare i.famans
.förerag el!C'r honom närstående person 
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.m11 utnyt(ia bil som är betydligt dyrare 
än l'(I(/ som kan anses e1:fbrder/igl med 
hänsyn rillförewgers l'erksamhet. skall 
till der en/(~! schablon beräknade 
l'iirder av bi(förmån läggas e/f belopp 

som kan anses 1110Tsrara skillnaden 

mellan de faktiska kostnaderna .för 

bilens användning i rerkrnmheten och 

de.fur l'erksamhell'n er!brderliga kost

naderna. Kan bil anragas ha anskqr 

fats helt eller lwrudsak/igen .för den 
ska11skyldiges pril'(lta bruk, skall vär

der al' förmånen bestämmas till ett 

belopp motsrnrande hela eller den 

h111'll(fsakl(~a delen av de bi/kostnader 

som har pl{/'örts .företager. dock all 

värdet icke på grund hära1'.fär bestäm

mas till lägre belopp än det som.fiwn

kommer l'id en 1·ärdering enligt scha
blon. 

Nurarande (rdelse 

131 

R e.1·er1•a temas j(irs/ag 

till 52 ~ 
Ha makar - - - - - - - - - själle styckena. 
Verksamheten anses - - - femte stycket. 
När verksamheten bedrivits av 

den ena av makarna men den andra 
maken (medhjälpande make) arbetat 
i verksamheten minst 400 timmar 
under bcskallningsåret,.fär makarna 
fördela inkomsten sig emellan så all 
en del av hela inkomsten av 
förvärvskällan. beräknad enligt la
gen ( 1947:576) om statlig inkomst-

När verksamheten bedrivits av 
den ena av makarna men elen andra 
maken (medhjälpande make) arbetet 
i verksamheten minst 600 timmar 
under beskattningsåret, skall makar
na fördela inkomsten sig emellan så 
all en del av hela inkomsten av 
förvärvskällan, beräknad enligt la
gen (1947:576) om statlig inkomst-

skall före schablonavdrag för skall före scahblonavclrag för 

egenavgifter enligt punkt 2 a av 
anvisningarna till 22 ~och punkt 9 a 
av anvisningarna till 29 ~. hänföres 

till medhjälpande make. Denna del 
.tär icke uppragas till högre belopp än 

som kan anses motsrnra marknads
mLissigt vederlag för medhjälpande 

egenavgifter enligt punkt 2 a av 

anvisningarna till 22 §och punkt 9 a 
av anvisningarna till 29 §. hänförcs 
till medhjälpande make. Denna del 
upptages Till ett belopp som motsvarar 

marknaclsmiissigt vederlag för med
hjälpande makes arbete jämte egen 
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makes arbete jämte egen 
sjukpenning eller annan ersättning 
som avses i punkt 14 av anvisning
arna till 21 s eller punkt 9 av anvis
ningarna till 28 §.Omfattar beskatt
ningsåret kortare eller liingre tid än 
12 månader, jämkas antalet arbets
timmar med hänsyn härtill. Arbets
insats i makarnas gemensamma 
bostadsutrymme får medriiknas om 
med hänsyn till rörelsens art och 
andra omstiincligheter skiil därtill 
föreligger. Vid bedömande av om 
medhjälpande make under beskatt
ningsåret arbetat föreskrivet antal 

arbetstimmar skall anses att han 
under tid, då han uppburit 
sjukpenning eller föriilclrapenning 
enligt lagen (]962:381) om allmän 
försäkring eller därmed jämförlig 
ersiittning enligt annan författning, 
arbetat i samma omfattning som 

närmast före elen tid, då sådan ersätt
ning uppburits. 

132 

R escn·antNnas .fiirslag 

sjukpenning eller annan ersiittning 
som avses i punkt 14 av anvisning

arna till 21 * eller punkt 9 av anvis
ningarna till 28 ;i, dock högs/ en trcd

jctlcl al' hela i11komstc11. Omfattar 
beskattningsåret kortare eller I:ingre 
tid än 12 månader. jämkas antalet 
arbetstimmar med hänsyn härtill. 
Arbetsinsats i makarnas gemen
sammma bostadsutrymme får med
räknas om med hänsyn till rörelsens 
art och andra omstiindigheter skäl 
därtill föreligger. Vid bedömande av 
om medhjälpande make under be
skattningsåret arbetat föreskrivet an
tal arbetstimmar skall anses att han 

under tid. då han uppburit 
sjukpenning eller föriildrapenning 
enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring eller cliirmed jiimförlig 
ersiittning enligt annan författning, 
arbetat i samma omfattning som 

niirmast före den tid, då sädan ersiitt
ning uppburits. 

I de - - - - - - - - - - eller kapitalinsats. 
Ila makarna--------- tillkommer honom. 
Vad som-------- av förvärvskiillan. 
Av 65 *---------leva tillsammans. 

d. lag om lindring i lagen (1947:576Jom statlig inkomstskatt med 
de ändringar att 

dels ingressen erhåller följande som rescn·ant<'rnas .fi"il:~lag 

betecknade lydelse: 

Utskot1ets förslag 

Härigenom föreskrivs att 7 *lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt 
skall ha nedan angivna lydelse: 

Härigenom föreskrivs att 7 ~ och 

10 .\\ l 1110111. lagen (1947:576) om 
statlig inkomstskatt skall ha nedan 
angivna lydelse: 

dels 10 s 2 mom. skall ha nedan som reser1·a1111•mas .fiirslag 

betecknade lydelse: 
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2 1110111. Den statliga inkomst

skallen utgör: 

a) för svenska aktiebolag, sparban

ker, sparbankernas säkerhetskassa, 

ekonomiska föreningar som ingå i 

jordbrukskasserörelsen, svenska ak

tiefonder, svenska försiikringsan

stalter som icke iiro aktiebolag samt 

sådana utländska juridiska personer 

som ej beskattas enligt 1 mom.: 

Ji·rrio procent av den beskattnings

bara inkomsten, i den mån skatten 

icke skall beriiknas enligt c) hiir 

nedan; 

b) för andra svenska ekonomiska 

föreningar iin sådana, som ingå i 

jordbrukskasserörelsen, och sam

bruksföreningar iivensom för Sveri

ges allmiinna hypoteksbank. Ko

nungariket Sveriges stadshypoleks

kassa, hypoteksföreningar samt så

dana juridiska personer som enligt 

författning eller på därmed jiimför

ligl sätt bildats för att förvalta 

samfällighet och som skola erliigga 

skatt för inkomst: 
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Rescrrn111emasfö1:~/ag 

} 1110111. Den statliga inkomst

skatten utgör: 

a) för svenska aktiebolag, sparban

ker. sparbankernas säkerhetskassa, 

ekonomiska föreningar som ingå i 

jordsbrukskasserörelsen, svenska 

aktiefonder, svenska frirsäkringsan

stalter som icke äro aktiebolag samt 

sådana utländska juridiska personer 

som ej beskattas enlig I mom.: 

/iTTici/('111 procent av den beskall

ningsbara inkomsten. i den mån 

skallen icke skall beriiknas enligt cl 

hiir nedan; 

bl för andra svenska ekonomiska 

föreningar iin sådana, som ingå i 

jordbrukskasserörelsen, och sam

bruksföreningar ävensom för Sveri

ges allmänna hypoteksbank. Ko

nungariket Sveriges stadshypoteks

kassa, hypoteksföreningar samt så

dana juridiska personer som enligt 

författning eller på därmed jämför

ligt säll bildats för att förvalta 

samfällighet och som skola erliigga 

skatt för inkomst: 

trelfiotrå procent av den beskatt- trc11ios<'x procent av den beskatt-

ningsbara inkomsten; ningsbara inkomsten; 

c) för livförsäkringsanstalter - - - - - - - beskattningsbara inkomsten. 

e. lag om iindring i lagen (1941:416) .om arvskatt och gåvo

skatt, 

f. lag om iindring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhets

skatt, 

g. lag om iindring i lagen (1951 :763) om beräkning av statlig 

inkomstskatt för ackumulerad inkomst, 

h. lag om ändring i lagen ( 1960:63) om riill till förlustutjämning 

vid taxering för inkomst, 

i. lag om iindring i lagen (196 7:94) om avdrag vid 

inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning. 
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B. antar följande 

a. Förslag till 

Lag om ändring i förordningen (1973:421) om särskilt forskningsa,·drag 'id 

taxering till statlig inkomstskatt 

Härigenom förordnas i fråga om förordningen ( 1973:421) om siirskilt 
forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt 

dels att ordet "förordning" i rubriken till förordningen och i I ~byts ut mot 
"lag", 

del\ att I. 3 och 4 ~~ erhåller följande såsom rescn·a111cmas ji"irs/ag 
betecknade lydelse: 

Gällande ~rdc!se 

Denna förordning iiger tilliimp
ning på skatttskyldig. som driver 
industriell tillverkning och som un
der åren 1973-1980 har kostnader för 

forsknings- och utvecklingsarbete. 

R esNrafllNnas .förslag 

I ~ 

H 

Denna förordning iiger tilliimp
ning på skattskyldig, som driver 
industriell tillverkning och som un
der åren 1973-1981 har kostnader för 
forsknings- och utvecklingsarbete. 

Det särskilda - - - - - - - - - - - - - - - ett ökningsavdrag. 
Basavdraget utgör tio och öknings

avdrnget tiugo procent av underlaget 
beriiknat enligt 4 ~ första stycket 
respektive 4 ~ andra stycket. 

Basavdraget utgör (iugo och ök
ningsavdraget hundra procent av 
underlaget beriiknat enligt 4 ~ första 
stycket respektive 4 ~ andra styck-
et. 

Basavdrag och--------------- föregående år. 

4~ 

Underlaget för basavdraget - - - - - - - - - medger det. 

Underlaget för ökningsavdraget 
beriiknas till ökningen för kalender
året av den skattskyldiges underlag 

för basavdrag enligt första stycket i 
rdrhållande till 111otsmrande underlag 

under närmast fiiregdende kalendN
dr. 

Underlaget för ökningsavdraget 
beräknas till ökningen for kalender
året av den skattskyldiges underlag 
för basavdrag enligt första stycket i 
förhållande till det genomsnirr/iga 

undNlaget i derra hänseende under 
kalenderåren 1976 och 1977. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången vid 
1981 års taxering. 

förekommer i lag eller annan författning ordet "förordning" i olika 
böjningsformer och avses därmed förordningen (1973:421) om särskilt 
forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt skall detta vid 
ikrafttriidandet av denna lag bytas ut mot "lag"i motsvarande form. 
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b. Förslag till 
Lag om statligt forskningsbidrag 

I *· Aktiebolag och ekonomisk förening som driver industriell tillverkning 
ol.'.h som under åren 1977 Ol.'.h 1978 haft vid inkomsttaxeringen avdragsgilla 
kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete äger efter ansökan erhålla 
statligt forskningsbidrag för sådana kostnader under åren 1979-1981 i 
enlighet med bestämmelserna i denna lag. 

2 ~- Forskningsbidrag rar icke utgå för kostnader får vilka sökanden helt eller 
delvis erhållit avdrag enligt lagen ( 1973:421 lom särskilt forskningsavdrag vid 
taxering till statlig inkomstskatt. Bedömningen av frågan huruvida niimnda 
avdrag kunnat utnyttjas eller har åtnjutits rar grundas på taxeringsnämndens 
beslut. 

Forskningsbidrag utgör för aktiebolag fyrtiofem procent och för ekonomisk 
forening trettiosex procent av kostnaderna under året, beriiknade enligt 4 ~ 

lagen (] 973:421) om siirskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig 
inkomstskatt, till den del de överstiger sökandens genomsnittliga underlag 
får basavdrag enligt dessa bestämmelser under åren 1976 och 1977, dock 
högst med 200 000 kronor. 

3 ~- Ansökan om forskningsbidrag skall giiras skriftligen och prövas av 
riksskatteverket. Ansökningshandlingen, som skall anges på heder och 
samvete, skall inges senast en månad efter det taxeringen för beskattningsåret 
vunnit lag<1 kraft. 

Sökanden skall skriftligen medge att riksskatteverket får granska sökan
dens räkenskaper och inhUmta de uppgifter ur sökandens sjiilvdeklaration 
som behövs för tilliimpningen av denna lag. 

Forskningsbidrag utg[ir endast om sökanden företer tillfredsstiillande 
utredning om förhällande som avses i 2 ~samt om kostnad som skall ligga till 
grund för beriikningen av bidraget. 

Har sökanden ej Himnat medgivande som avses i andra stycket skall 
ansökan avslås. 

4 ~- En.er beslut om forskningsbidrag skall riksskatteverket verkstiilla utbe
talning i enlighet med beslutet. 

Riksskatteverket skall omedelbart efter det att beslut i fråga om forsk
ningsbidrag har meddelats IHmna uppgift hUrom till liinsstyrclsen i sökandens 

hemortskommun. 

5 ~- Talan mot riksskatteverkets beslut föres hos regeringen genom 

besvUr. 

6 ~- Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om utbetalning av 
investeringsbidrag avgivit handling rned oriktig uppgift och dUrigenom 
föranleder utbetalning med for högt belopp Ur skyldig att till statsverket 
återbetala vad han har erh[1llit for mycket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
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12. av Kurt Söderström och lngegerd Troedsson (båda m). som anser att 

utskottet under mom. 39 bort hemstiilla 

att riksdagen med anledning av vad som anförts och hcmstiillts i 

reservationen 2 antar de i propositionen framlagda rörslagcn 

till 

a. lag om allmiin investeringsfond. 

b. lag om allmiin investeringsreserv. 

c. lag om upphovsmannakonto, 

d. lag om iindring i komrnunalskattclagen (1928:370) med den 

iindringcn alt punkt 2 av anvisningarna till 41 ~ erhäller följande 

såsom rrsrn·an1rmas .förslag betecknade lydelse: 

U1sko11e1s .fi"irslag R l'Sffl'a111enws .fi"irslag 

Am·isningar 
till 41 ~ 

2. Den i----------,.----- 3 siigs. 

Vid bestämmande - - - - - - - - - - eller tillverkade. 

Lagret vid - - - - - - -- - - - - -- eget kapital. 

Avdrag för - - - - - - - - - av ska1tskyldiga. 

Lager av--------- allmänna saluvärdet. 

Uppgår viirdet - - - - - - - - best:irnmelserna ovan. 

Skal/skyldig, su111 ingdr i rn gl"llflfl 

11äringsidkare 111ellan l'ilka intressege-
111cnskafl rdder (moder- och do11er/ii

retag eller .f(iretag 1111der i huvudsak 

ge111e11sa111 led11i11g), .tär 1illä111{1a reg

lerna i.fi"iregående s(rcke c11das11111der 

.furl//sä11ning a11 dessa 1illii111{1as ar 
san11liga .företag sv111 1ilhiir gru{lfll'll. 

i ·ad nu har sagts gäller dock endast i 

.fi"åga 0111 rerksa111he1 i .fiin·ärrsktilla 

som har såda/I/ sa111hand 111ed verk

samheten i de11 ska//skyldiges .fi.ir

rärvskälla alf vcrksa111hetema skulle 

ha a11se11s 111gi.ira cnjii1viirrskälla 0111 

de hade hedririts m· el/ enda .fiire-

Ilar rärde1 ar fagre/ l'id hcskatt

ningsdrets 111gdng 11111/ers1igit 111edelta
lc1 ar lagerrärde11a under ,iii111/iirel

seårc11 11d gru11d (Il" all den skal/skyl

dige arr11ra1 lager1illgdngar till e11 

honom närstdrndc .fiire/ag, skall. rid 

1illii111{1ning ar hes1ii111111elsema ifiire

gdende strcke, lagc1Tiirde1 l'id he

ska 11 ningsårc1s u1gdng ökas 111ed l'iir

dc'/ m· sdlunda örer/iirda lilfi.:ångar . 

Vad nu sagts gäller icke 0111 det niirs1d

ende Jc'irewge/ m:r111w 1illgdngama 

Jiire hcska1111ingsdrcts utgd11g och icke 

heller 0111 elen skallskyld~!!,e kan l'isa att 

iin'(/iiri11gen ingdtt som e11 led i det 

tag. 11iir.wde11de JiirC'lagels normala 0111-

sättning ellerj(irhruk11i11g m· \'aror. 

Ingår råvaror - - - - - - - - sjiilte stycket. 

Ar det------------- rör inkurans. 

Har den------------- angivna fall. 

Vad som------------- enda företag. 
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Urskolfers .fiirslag Rc•sen·a1111•mas ./iirs/ag 

Utan hinder - - - - - - - - - vara påkallat. 
Nedskrivning av - - - - - - - tillgångarna levereras. 
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e. lag om iindring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 
f. lag om iindring i lagen ((941:416) om arvskatt och gåvo
skatt, 
g. lag om iindring i lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhets

skatt. 
h. lag om iindring i lagen (1951:763) om beriikning av statlig 

inkomstskatt för ackumulerad inkomst. 
i. lag om ändring i lagen ( 1960:63) om riitt till förlustutjämning 

vid taxering för inkomst. 
j. lag om iindring i lagen <1967:94) om avdrag vid 
inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning; 

Särskilda yttrandt:>n 

betriilTande 11pphors111w111akot1101s 11(/im1111i11g (mom. 14 i utskottets hemstiil
lan) 

1. av Kurt Söderström OL'h lngegcrd Troedsson (båda m). som anför: 

I motionen 1978179:2659 av Göthc Knutson m. Il (m) föreslås att 
kulturarbetarna skall kunna tå uppskov med beskattningen om inkomsten 
under avsiittningsåret överstiger inkomsten umlerdc två tidigare åren med 25 
procent mot i propositionen föreslagna 50 procent. 

Utskottet framhåller att det med hänsyn till att lagstiftningen om 
upphovsmannakonto utgör en nyhet i svensk skattelagstirtning finns 
anledning alt, siirskilt i inledningsskedet. gil fram med viss försiktighet. Vi 
tlirutsiitter att de nya reglerna noga följs upp och att procentsatsen om behov 
visar sig föreligga justeras nedåt. 

betriiffande d11blw/beska1111i11g m· akrie11f(/e/11i11g (1110111. 17 
hcmstiillan) 

utskottets 

2. av Kurt Söderström och lngegerd Trocclsson (båda m). som anför: 

I betiinkandet erinrar utskottet om all departementschefcn diskuterar 
möjligheten att lindra dubbelbeskattningen av aktieutdelning genom över
gång till ett avriikningssystem. Han ut1alar diirvid den meningen att det inte 
iir möjligt att ta stiillning till en sådan övergång förrän frågan utretts från både 

materiella och tekniska utgångspunkter. En sådan utredning bör-siiger han -
komma till stånd och i det utredningsarbetet finns det anledning att bl. a. 
kartliigga effekterna av det komplicerade system för dubbel- och kedjebe-
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skattning av aktiebolagens vinster som tilliimpas f. n. och samordningen av 
detta system med korn:ernheskattningsreglerna och andra delar av friretags
beskattningen. 

Vi fiirutsiitter att en sädan utredning snarast kommer till stånd och inriktas 

på att avskaffa dubbelbeskattningen av aktier. 
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