SkU 1980/81: 25
Skatteutskottets betänkande
1980/81:25
·om ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av inventarier,
fastigheter och pågående arbeten, m. m. (prop. 1980/81:68)

Propositionen
Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1980/81 :68 att
riksdagen antar vid propositirincn fogade förslag till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
2. lag om eldsvådefonder,
3. lag om ändring i lagen (1951 :763) om beräkning av statlig inkomstskatt
för ackumulerad inkomst,

4. lag om ändring i lagen ( 1960:63) om rätt till förlustutjämning vid
taxering för inkomst,
5. lag om ändring i lagen (1979:609) om allmän investcringsfond,
6. lag om ändring i lagen ( 1979:610) om allmän investeringsrescrv,
7. lag om ändring i lagen (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.,
8. lag om upphävande av förordningen (1963:216) om extra avskrivning
och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen,
9. lag om iindring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto.
I propositionen läggs tram förslag om ändrade regler för beskattning av
företag. Förslaget. som bygger p[1 företagsskattehcrcdningens slutbetänkande (SOU 1977:86 och 87) Beskattning av företag. berör i första hand friigan
om när en viss inkomst skall redovisas som intäkt i skattehänseende och niir
avdrag skall medges för en utgift. Bara på vissa punkter förcsläs regler som
innebär att det skattepliktiga eller avdragsgilla områdets omfattning iindras.
Förslaget giiller med andra ord i högre grad storleken av företagens
skattekrediter än definitiva skatteskärpningar eller skattelättnader.
Propositionen innchtiller en översyn av den skattemässiga hehandlingen av
maskiner och andra inventarier. Enligt gällande regler får utgifter för
anskaffande av inventarier med kort livslängd dras av direkt. I propositionen
föreslås att omedelbart avdrag även skall få ske i fråga om inventarier av
mindre värde.
I inkomstslaget rörelse finns f. n. tvt1 system för avskrivning av inventarier,
den räkcnskapsenliga och den planenliga avskrivningsmetoden. Dessa
metoder kan användas även i inkomstslaget jordbruksfastighet. Där finns
också en tredje metod. restvärdeavskrivning. I propositionen föreslås att den
planenliga avskrivningen utmönstras. Vid sidan av den räkenskapsenliga
avskrivningen skall enligt förslaget endast restvärdcmctoden finnas. TillI Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 25
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liimpningsomritdd fiir denna ml'lnd ut\·idgas till all iiwn
A \'Skrivning enligt metolkn skall liksom nu f:I ske

m~·d

:t\'St'

riirelse.

hiigst 25 ,-;- av

in\'entariernas skattemiissiga restdrde. En skillnad i fi·irhf1llamk till den
nuvarande utfnrmningen av metnden iir bl. a. att kr:l\'CI pit anknytning till
riikenskaperna tas bort.
I fraga om den riikenskapsenliga avskrivningen föresl{1s att vid tilliimpning
av den s. k. kompletteringsregeln anskaffningsviirdet skall reduceras med
tidigare avdrag för kontraktsavskrivning och för avskrivning mot in\'esteringsfond.
I propositionen föresliis iiven en teknisk översyn av reglerna för
avskrivning av byggnader. I samband därmed diskuteras hur skador genom
brand eller annan olyckshiindclse skall behandlas i skattehiinseendc. F. ri.
medges avdrag varken direkt eller indirekt för den förlust som förorsakats av
skadan. Förlusten anses hiinförlig till kapitalförlust. Innebörden av detta iir
att- vid beriikning av viirdeminskningsavdrag- avskrivningsunderlaget skall
minskas med så stor del av byggnadens viirde som förstörts pit grund av
skadan. Vidare för utgifter för avhjälpande av skadan inte riiknas som
driftkostnad. Försäkringsersiittning som utg[tr i anledning av kapitalförlust iir
{1 andra sidan inte skattepliktig.

Enligt förslaget skall kapitalförlustbegreppct iindras s{1 att skada eller
förstöring genom brand eller annan olyckshiindelse av fastighet - sitvitt giiller
underlaget för beräkning av viirdeminskningsavdrag - inte skall anses som
kapitalförlust. Detta innebiir att avskrivningsunclerlaget för en byggnad. som
har skadats genom brand eller annan olyckshiindelse. inte siitts ned pit grund
av den värdeminskning som har intriiffat genom skadan. Äv~·n efter olyckan
medges alltsf1 avdrag enligt viirdeminskningsplanen. 1Iar byggnaden totalfiirsti\rts för utrangeringsavdrag i stiillet göras.
Förslaget innebiir sitledes en inskriinkning i kapitalförlustbegreppl'I.
Tilliimpningsområdet för detta begrepp föresl{1s oeks{1 böra begränsas pö
vissa andra omraden. t. ex. vad gäller rätten till avdrag för utgifter för ett
projekteringsarbete som inte lett till elen åsyftade investeringen. I propositionen fiireslas å andra sidan en utvidgad beskattning av försäkringsersättning eller annan ersättning för skador pä en byggnad. Sftdan ersättning skall
räknas som skattepliktig inkomst i den man ersättningen avser driftbyggnader p:'t en jordbruksfastighet. hyresfastigheter eller byggnader som iir
avsedda för användning i iigarens rörelse. Även ersättning för skadade
markanläggningar skall vara skattepliktig.
Den föreslagna beskattningen av försi"ikringsersiittning c. d. kan. siirskilt
niir utgifterna för att avhjälpa skadan inte iir omedelbart avdragsgilla. ge
upphov till likvidill'tsproblcm för den skattskyldige. I syfte att undvika
sådana problem förcslas att belopp. som har erhiillits i fiirsiikringsersiittning
e. d. för skadade eller förstörda fastigheter. skall ff1 siittas av till en s. k.
eldsvådefond. Det avsatta beloppet. som iir avdragsgillt. för enligt förslaget
anviinclas för utgifter för reparation av fastigheten. för avskrivning av ny-.
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till- eller ombyggnad av fastigheten eller för förviirv av en ny fastighet.
F. n. saknas uttryckliga regler om hur påg;iende arbeten i byggnads- eller
anliiggningsriirelse och hantverks- eller konsultrörelse skall behandlas i
skattehiinseende. I propositionen föreslfis att si1dana nu införs. Utg;lngspunkten är att inkomsten av ett påg{1ende arbete skall beriiknas antingen
enligt reglerna för löpande riikning eller enligt reglerna för fast pris. Med
löpande riikning avses enligt förslaget att ersiittningen för arbetet uteslutande eller s[1 gott som uteslutande skall faststiillas på grundval av ett pii förhand
bestiimt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsätgängen och uppdragstagarens faktiska utgifter för arbetet.
Utförs ett ptig[1ende arbete pä löpanck riikning skall intäktsredovisningen
ske i takt med faktureringen. Viirdet av arbetet vid riikenskaps[irets utgång
behöver inte redovisas som tillgimg i bokslutet.
I fråga om p:'tgf1ende arbeten som utförs till fast pris skall viirdet av
nedlagda direkta kostnader aktiveras i bokslutet medan mottagna ersättningar skuldfors. I byggnads- och anHiggningsrörelsc godtas elen i räkenskaperna
gjorda värderingen om värdet av arbetena inte tas upp till lägre belopp än
85 <;·(. av de direkta kostnaderna. I lantverks- och konsultföretag skall
aktivera samtliga direkta kostnader men har riitt till ett grundavdrag
motsvarande ett basbelopp.
Skatteförfattningarna innehåller f. n. inte några bestämmelser om när en
verksamhet skall anses utgöra byggnadsriirelse eller handel med fastigheter.
Det saknas ocksit regler om i vilka situationer en fastighet, som förvärvats av
t. ex. en byggmästare. skall anses smittad av förvärvarens rörelse och därmed
bli att anse som \1msättningstillg{111g i rörelsen. lkdiimningen av dessa fri\gor
har överlämnats åt rättspraxis. Att en fastighet riiknas som omsättningstillgäng får bl. a. till följd att hela den bokföringsmiissiga vinsten skall beskattas
som intiikt av rörelse om fastigheten siiljs. Bestämmelserna om realisationsvin~t - vilka bl. a. tilläter indexuppräkning - får alltsit inte tillämpas.
Omsiittningsfastigheter kan vidare utnyttjas som underlag för nedskrivning.
Begreppen byggnadsriirelse och handel med fastigheter definieras inte i
propositionen. Däremot föreslås att uttryckliga regler införs om när
fastigheter som genom köp. byte eller därmed jiimförligt fång förvärvas av
skattskyldiga, som bedriver byggnadsrörclse eller handel med fastigheter.
skall anses som omsättningstillgångar. Förslaget omfattar även fastigheter
som fiirviirvas av make till rörelseidkaren eller av företagsledaren i ett
rörelsedrivande fämansföretag. Fd1gan om i vilken utsträckning aktier och
andelar i fastighetsfiirvaltande företag skall räknas som omsättningstillgångar behandlas också.
Enligt nuvarande praxis anses fastigheter och värdepapper. som utgjort
omsättningstillg[mgar i en rörelse. kunna förlora denna karaktär om de
tillfaller en ny iigare genom arv eller testamente. Enligt propositionen bör
som princip giilla att t. ex. en iirvd fastighet behMler sin skattemässiga
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karaktär även i arvingens hand. I vissa fall skall dock den nye iigan:n genom
s. k. avskattning kunna fi.ira iivcr fastigheten fr;"in rörl'lst'fegkrna till
realisationsvinstsystemet. Avskattningen innebiir att den nye i·igaren beskattas för det belopp varmed fastigheten varit nedskrin:n vid förviirvet.
I propositionen föresl[is vidare vissa mindre ändringar av reglerna för
beskattning av tomtrörelse och handel med värdepapper. Förslaget omfattar
även regler om hur viirdepapper. fastigheter och liknande tillg{mgar skall
värderas vid inkomstbcriikningen.
Enligt en grundläggande regel för beriikning av inkomst av jordbruksfastighet och rörelse skall hiinsyn tas till in- och utg{1endc lager av varor samt till
fordringar och skulder. I propositionen foresl:ls att denna regel kompletteras
med en bestiimmelsc om att viirdct av de utgaende posterna skall bestämmas
med hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utg[mg. Innebörden av
förslaget är att ett materiellt riktigt heskattningsresultat kan t1stadkommas
iiven när det föreligger ett fel i den ing:lende balansen. Detta iir ofta möjligt
redan enligt giillandc regler men den föreslagna regeln ger en mer
systematisk reglering av problemet.
Enligt praxis iir möjligheten att göra invändning om kvittning vid
taxeringen eller i taxcringsprocess viisentligt beskuren i de fall dit kvittning
förutsätter ändring av bokslut. Mot bakgrund av detta kan materiellt och
praktiskt mindre lämpliga konsekvenser uppkomma i de fall df1 det bokförda
resultatet påverkats av att lager eller fordringar tagits upp för li\gt eller nägon
skuldpost för högt samtidigt som företaget har utrymme för andra
resultatreglerande f1tgiirdcr. I propositionen föreslås diirför att justering av
inkomsten vid taxeringen skall underlåtas i dessa fall om inte stirskilda
omständigheter talar för att justering hör ske.
De i propositionen redovisade förslagen skall i princip tillämpas första
gången vid 1984 års taxering. För skattskyldiga vars räkenskaps[1r sammanfaller med kalcndcdr inncbiir detta att de nya reglerna skall tillämpas på
intäkter och kostnader fr. o. m. den l januari 1983.
Propositionen innehåller också ett förslag om att avdrag inte skall medges
för utgifter för spritdrycker och vin i samband med representation. Detta
förslag har behandlats i utskottets betänkande SkU 1980/81: 18.
Med de redaktionella ändringar som föranleds härav har de nu aktuella
lagförslagen följande lydelse.
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1 Fiirslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen ( 1928:3711) 1
dels att 28 * 2 1110111 .. punkt )() av anvisningarna till 22 ~- punkt 9 av
anvisningarna till 25 *samt punkterna 3 b-3 d, 6 och 10 av anvisningarna till
2l) skall upphöra all giilla.
dels all \kil i punkt 4 a,· an,·is11i11garna till 41 gjorda hiim·is11i11gL'll till
punkt 7 ;I\· a11,·isningarn;1 till 25 *skall bytas 11t llllll punkt X;I\ ;111Yis11i11garna
till 25 ~.
dels all nuvarande punkterna 3-8 av anvisningarna till 25 *skall betecknas
punkterna 4--9. nuvarande punkt 3 av anvisningarna till 27 *skall betecknas
punkt 5 och nuvarande punkterna 3 a och 5 av anvisningarna till 2l) * skall
betecknas punkterna 3 och (1,
dels att 19 och 20 *§. 25 § 1 mom .. 29 § 1 mom., 41 d *· punkt 5 av
anvisningarna till 20 §. punkterna 4 och 10 av anvisningarna till 21 §.
punkterna I och 3-6 av anvisningarna till 22 *·punkt 4 av anvisningarna till
24 §. punkterna 2 a och 2 b samt den nya punkt 4 av anvisningarna till 25 §,
punkt 2 av anvisningarna till 27 §.punkt I av anvisningarna till 28 §.punkt 1.
den nya punkt 3, punkt 4. den nya punkt 6 samt punkterna 7. 11 och 16 av
anvisningarna till 29 §. punkt 1 av anvisningarna till 30 §. punkt 1 av
anvisningarna till 35 §.punkterna 2 a och 2 c av anvisningarna till 36 §samt
punkterna I. 2 och 3 av anvisningarna till 41 § skall ha nedan angivna
lydelse.

*

*

dels att i anvisningarna till 25 *skall införas en ny punkt. 3. i anvisningarna
till 27 tvt1 nya punkter. 3 och 4, i anvisningarna till 29 §en ny punkt. 5. samt i
anvisningarna till 41 *en ny punkt. 3 a. av nedan angivna lydelse.

*

1 Senaste lydelse '".
28 2 111<.llll. 1959: 1711
punkt 111 av anvisningarna till 22
I<J72:74 I
fiirutvaralllk punkt 4 av anvisningarna
till 25 Jll)J:4tl4
fiirutvarnnde punkt 5 av anvisningarna
till 25 § 1980: 1054
förutvarande punkt 6 av anvisningarna
till 25 11)75: 1347
fiirutvaramk punkt 7 av anvisningarna
till 25 1979:11117
förutvarande punkt 8 av anvisningarna
till 25 1<179:1112

*

*

*

*

*
*

*

punkt ') av anvisningarna lill 2S
l 'J7X:942
förut varande punkt _, i.l\' anvisningarna
till 27 1976:85
punkt 3h i.I\' an,·i'.'ininµarna till 2'>*
1977: 1172
punkt 3 c av an\'isningarna till 29
197'): 169
punkt 3d av anvisningarna till 24
145'1:170
punkt () av an,·isningarna till 29
1938:361':
punk! 111 av an\'isning'1rna till 29

*

*
*

*
*

J%S:S73

punkt 4
1'17'1:612.

Ll\'

anvisningarna

till

41

*
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Fiireslag('ll lydef.1·1·

Nurnrande lydelse

19 ;ic
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag riiknas icke:
vad som vid bodelning eller eljest pa grund av giftoriitt tillfallit make dler
vad som förviirvats genom arv. testamente. fördo:l av oskift ho eller

g~iva:

vinst E1 icke yrkesmiissig avyttring av lös egendom i andra fall iin som avses i

35

~

3 eller 4 mom.:

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning p{i hiir i riket utfärdade
premieobligationer och ej heller s[1dan vinst i utländskt lotteri eller vid
vinstdragning på utliindska premieobligationer. som uppg{1r till högst 100
kronor:
ersiittning. som på grund av försiikring jiirnlikt lagen (I %2:3X I) om allmiin
fiirsiikring. lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976:380)
om arbetsskadcförsiikring tillfallit den försäkrade. om icke ersättningen
grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belopp för iir eller
utgör föräldrapenning. sä ock s{1dan crsiittning enligt annan lag eller siirskild
författning. som utgätt annorledes än p{1 grund av sjukförsiikring. som nyss
sagts. till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militiirtjiinstgöring eller i fall som avses i lagen ( 1977:265) om statligt personskadeskydd
eller lagen ( 1977:267) om krigsskadeersiittning till sjömiin om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 6 000 kronor eller högre belnpp för [ir.
iivcnsom ersättning. vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit nt1gon på
grund av annan försäkring, som icke tagits i samband med tjiinst. dock att till
skattepliktig inkomst räknas ersiittning i form av pension eller i form av
livränta i den m{m livriintan iir skattepliktig enligt 32 ~ J eller 2 mom .. s{1 ock
ersättning som utgär på grund av trafikförsiikring eller. med nedan angivet
undantag. annan ansvarighetsförsäkring eller pii grund av skadeståndsförsiikring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur:
t:rsiittning

p~i

grund av ansvarighetsförsiikring enligt grunder som fast-

stiillts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisation<:r till den
del ersiittningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den skadade
iir arbetsoförmögen och beriiknas s{1 att ersiittningen uppgiir för insjuknandedagen till hiigst 30 kronor och för övriga dagar till högst 6 kronor för
dag:
belopp. som till följd av försäkringsfall eller ~iterköp av försiikringen utg:itt
pil grund av kapitalförsiikring:

crsiitt11i11g pä grund 111· skadefiirsiikri11g, dock ej i den mim köpeskilling. som skulle /w1·a influtit diirest
fårsiikrad <'geni/om i stället försälts,
varit att hiinföra till intiikt av jord2 Senasll:

Ivdclsl' 1'>7'1: 11~7.

fi:irsiikringsasiitt11i11g eller llllllWI
ersiit111i11g .får skada [!<I egrndm11.
dock all .1katllplikt föreligger dels i
den 111.111 crsiit111i11ge11 al'scr drif/hyggnad pä jordbruk.1ji1stighe1.

7
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Fiire.1/ag<'ll lydl'is<'

lm1k.ljästighl't, av a111w11 fastighet
cllcr av ri.irelse eller i dcn m[1n
ersiittningcn eljest motsvarar sädan
skattepliktig intiikt eller mot.1T11rar
sådan avdragsgill omkostnad. 1·i/krn
iir att hän.föra till någon av 11ii111nda
fön·iin·skiillor;

hrgg11ad pc/ ji1stigh<'t .min avs<'s i 24 ~
SO/Il iir a1·scdd för
m11 ·1'i111/ning i iigarens rörelse eller
stida11 del 111· l'iirdet 111· 111arka11/iiggni11g so111 filr dras m· ge110111 årliga
1·iirde111insk11i11g.1·m·drag. dels i den
mim köpeskilling. som skulle ha
influtit 0111 den jiirsiikrcule e/IC'r skadade cgn1tlr11ncn i stället hade sä/1.1.
hade varit att hiinföra till intiikt av
fastighet cller av rörelse och dels i
1 lllO//l.. hygg11<1d

den mfm ersiittningen eljest motsvarar skattepliktig

intiikt

111·

eller

avdragsgill omkostnad för jästighct

eller rörelse;
vinstandel. i1terhiiring cllcr premici'ttcrbctalning. som utgiitt pft grund av
annan personförsiikring än pcnsionsförsiikring cller sådan sjuk- cllcr
olyeksfallsförsiikring som tagits i sam hand med tjänst. samt vinstandel. som
utgått pi1 grund av skadcförsiikring. och prcmieäterhetalning på grund av
skadeförsiikring. för vilken riitt till avdrag för premie icke förelcgat:
ersiHtning jiimlikt lagen (I l):'\Ci:293) om ersiittning f1t smittbärare om icke
ersättningen grundas pfi förviirvsinkomst av 6 000 kronor eller högre hclopp
för [ir:
periodiskt undcrstöd eller diirmcd jämförlig periodisk intiikt. i dcn mim
givaren enligt 211

~

eller punkt 5 av anvisningarna till 46

~

icke iir hcriittigacl

till avdrag för utgivet belopp:
stipendier till studcranck vid under\'isningsanstalter eller clji:st a\'sedda
för mottagarens utbildning:
studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studicstödslagen ( 1973:3-19). internatbidrag. ilterbctalningspliktiga studicmcdel och resckostnadsersiittning enligt 6
och 7 kap. samma lag samt s[1dant siirskilt bidrag \'ilkct enligt av regeringen
eller statlig myndighet meddelade bcstiimmelser utg;ir till deltagare i
arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fritga om sådant bidrag likställda.
och iiger i följd hiir:iv den bidragsberiittigade icke göra avdrag för kostnader
som a\'setts skola hcstridas med bidrag av förcvarande slag:
allmiint barnbidrag:
lön eller annan gottgörelse. för vilken skall erläggas skatt enligt lagen

( 1958:295) om sjömansskatt:
kontantunclcrstöd. som utgives av arbctslöshetsniimnd med bidrag av
statsmcdcl:
hanclikappersiittning enligt 9 kap. lagen om allmiin försiikring. så ock
hemsjukv[irdshidrag. som utgår av kommunala eller landstingskommunala
medel till den v{1rclbehövande:
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kommunalt bostadstilliigg enligt lagen ( l%.2:3'J.2) om hustrutill:iµµ och
kommunalt bostadsti\liigg till fol kpcnsion:
kommunalt bostadstilliigg till handikappade:
bostadshidrag som a\'scs i flirordningL'Il ( 1976:2h3) om statliga hostadshidrag till barnfamiljer. förordningen ( \lJ7h:2h2) om statsk11m111unala hostadsbidrag eller fiirordningen (I lJ77:3lJ2) om statsk1lm11111nala hostadshidrag till
vissa folkpensioniirer 111. fl.:
s[1dan gottgörelse för utgift eller kostnad som arhL'lsgivart• uppburit

fr~m

personalstiftelse ur meckl. fiir vilka avdrag icke medgivits \'id taxering. vid
första tillfallc dvlika medL'I finnas i stiftelsen:
gottgörelse som arht'lsgivare uppburit fr{1n pensinnsstiftelse. till den del
stiftelsen ej iigt andra mcdL'I för att liimna gottgiirclscn iin s;idana fiir \'ilka
avdrag ieh· {1tnjutits vid avsiittning till stiflt'lscn:
kompensation av staten fiir bensinskatt

p~1

bensin som fiirhrukats vid

yrh·smiissig anviindning av mntors<'1g.
Betriiffande \'issa försiikringsbclopp som utg<ir till lantbrukare

*·

111.

il giilkr

siirskilda hestiimmelscr i punkt lli av amisningarna till 21
(Se vidare an,·isningarna.)

*'

21l
Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och
bibehållande avräknas från samtliga intäkter i pengar eller pengars viirde

(bruttointiikt). som har influtit i förviirvskällan under heskattningsttret. Att
koncernbidrag. som inte utgör sådan omkostnad. ändå skall avräknas i vissa
fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 § 3 mom.
Avdrag får inte göras för:
den skattskyldiges levnadskostnader och diirtill hiinförliga utgifter. såsom
vad skattskyldig utgett som gåva eller som periodiskt understöd eller diirmcd
jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll:
värdet av arbete. som i den skattskyldiges förviirvsverksamhet utförts av
den skattskyldige själv eller andre maken eller av den skattskyldiges barn
som ej fyllt 16 år:
ränta på den skattskyldiges eget kapital som har nedlagts i hans
förvärvsverksamhet:
svenska allmänna skatter:
kapitalavbetalning pa skuld:
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen ( 1973:349):
avgift cnligt lagen ( 1972:435) om överlastavgift:
avgift enligt lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m. m.:
3
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belopp. för vilket arbetsgivare iir ansvarig enligt 75 uppbördslagen
(1953:272):
avgift enligt lagen ( 1976:206) 0111 felparkeringsavgift:
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen ( 1978:268);
ränta på lånat kapital till den del riintan tiicks av s<'1dant statligt bidrag som
avses i punkt 7 av anvisningarna till 24
kapitalförlust m. m.
kapitalförlust m. 111 .. i 1·id11re män
(Se vidare anvisningarna.)
iin som får ske e111ig1 3(J ~(Se vidare anvisningarna.)

*:

2H
111o111 .-1 Fran hruttnintiikten av
1 111 om . Fr;in hruttointiikten av
annan fastighet .filr. 11111 i111c annat
annan fastighet 111å. diir ci annat
föranledes av vad nedan i 2 od1 3 ji'iranlcds av vad nedan i 2 och 3
mnm. siigs. av cl r ag göras för
1110111. stadgas. a \'cl r ag giiras för
omkostnader. s~isom fiir:
omkostnader. s{1som för:
hrandförsiikring. reparation och underht1ll a\· byggnader:
viceviird. p1irt\·akt. gi1rdskarl, vatviceviird. portvakt. giirdskarl. vattL'nfiirbrukning. rcnh;'1llning och betenförbrukning. renh;"illning och belysning. förbrukningsartiklar o. t! .. i
lysning. förbrukningsartiklar med
den
111:'1n dessa k(lstnader kan anses
111era tlylik1. i den mt1n dessa kostnader kunna anses itligga fastighetsiigai.digga fastighctsiigaren s<iS(ll11 sören s[iso111 s~1cla11:
dan:
pensioner. periodiska understöd
pensioner. periodiska understiid
eller diirmed j;i111f'iirliga periodiska
eller diir111ed jii111förliga periodiska
utbetalningar pi1 grund av fiirutvautbetalningar pii grund a\' förutvarande a11stiill11ing tl fastigheten:

viirdeminskning. so111 byggnad iir
underkastad:
viinkminskning gc110111 sli111i11g.
utrangering eller eljest 111· fastighetsiigaren tillhi·\riga maskiner och andra
inventarier. snm hiira till fastight·ten:

ränta å 1{111at. i fastigheten nedlagt
kapital samt tomtriittsavg:iild l'llcr
liknande avgiild:
1111.1·k4fi1i11g och i11siit111i11g ar
·1 Srnasl<:

lydelse: 1'!79: 11117.

rande

an~tiillning

/Jtt fastigh.:t..:n:

viirdeminskning /Jti 1·11 hvggi1ad:
viirdcminskning t'å fastighetsiigaren tillhöriga maskiner nch andra/år
.1wdig1·ar1111d1· hruk 111's1·dd11 inventarier. som hiir till fa'1ight·ten. 1•1/a. i
fi1llsn111 anges i f'llllkt 3111· 11111·i.rni11g11nw till 29 ~- ///gif/er/iir a11skaf]i11ufr
m· 1illgtl11gc11:
riinta /1lt 1{1nat. i fastigheten nedlagt kapital samt tomtriittsavg:iild
eller liknande avg:ikl.
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si/dana 111m.rn1i11gsdc1aljl'r i skrddsru111. 1·i!k11 c11das1 ha\'ll Fiird<' ur
('i1·iljörS\'(//'SS\'llfJllllkl. sås11111 SJIC'<'ic/la diirrnr. luckor o('h kar111ar j/ir
clcssa, inre l><"grii11s11i11gl'l'iiggar fi'ir
g11sfi/11g l'id i11gc)11gar och rcs1'!'\'lllgc/11gar. !11jirc11ar1· och ril!hiirwulc·
fördcln i11gslcd11 inga r.
2l/
m n m ·' Fri"m bruttninr:ikten a\·

~

I

111(l111.

Fran hruttoint:ikti.:n a\·

av cl r ag gi·iras fLir allt.

riirclse .fdr a \'drag µiiras fiir allt.

som :ir att anse som driftkostnad. Hit

som :ir att anse som driftkllstnad. Hit

riiknas. bland annat:

riiknas. bland annat:

riirclse

1111/

hyra fiir annan tillhiirig fastighet eller del

diir~I\'.

som anv:inh

rörelsen:
kostnad för anskaffning av r~1iim

kostnad för anskaffning av ri1:im-

nen och varor till för:idling. fiirhruk-

ncn och varor till fi.iriidling. fiirhruk-

ning eller försäljning i rörelsen: skol-

ning eller fiirsiiljning i rörelsen:

a11dl'-d:in·ad siilunda föriidlats eller

skall - diir vad sitlunda hc1r fiiriidlats

eljest kommit till anviindning ut-

eller eljest knmmit till am·:indning

gjorts av produkter eller di"imnen

har utgjorts av produkter clkr raiim-

O('h

från fastighet. som av den skattskvl-

nen fri1n fastighet. som a\· den skatt-

dig-: iigh dlcr brukats. dkr friin

skyldig.-: f111r ag.h dkr brukah. eller

annan av honom idkad ri·irelse. snm

fr{1n annan a\· honom idkad riirelsc.

iir att anse snm siirskild flirviirvskiilla

som iir att anse som siirskild för-

- viirdet a,· samma produkter eller

viir\'skiilla - \'iirdet '". samma pru-

n\iimnen 1111plrlgas till det belopp.

duktcr eller riiiimncn 1c1s llf'fJ till dct

varmed ek redovisas .1cho111 intiikt av

belopp. \'armed de redovisas som

fastigheten eller av den siirskilda

intiikt av fastigheten eller av den

förviir\·skiillan. samt - diir moderbo-

siirskilda fiirv:irvsk:illan. samt - diir

lag eller övertagande förening iivcr-

nwderbolaµ L'ller ö\·crtagande före-

tagit dessa diimnen eller ,·aror fr~ln

ning har iivertagit dessa r{1iimncn

dotterbolag eller iiverl;'1tanck fiire-

eller van1r rr~ln dottcrholaµ eller

ning vid st1dan fusion snm i 2~

iivcrliitande

* .3

förening

vid

s~tdan

* ."\ nwm. -

mom. fiir.1·111 eller andra strckl't avses

fusion som a\'SL'S i 2K

- viirdet a\' samma rtiiimnen clkr

viinlet av samma ritiimnen eller

varor llf>f!lllgas till belopp. motsvarande det hos dotkrholaget eller den

varl>r tas 11p11 till belopp. 111\ltsvarantk det hos dotterbolaget eller den

Liverltttande föreningen i hcskatt-

i"\verlt1tandt' fiireningen i heskatt-

='Senaste lydo.:lsc' J<17<J:612.
GOT1\I3 fl6>\:'2 Stocklllllm JlJhl
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ningsavseende giillande viirdet cl des-

ningsavseende g:illande viirdet 111"
dessa 1illgi1ngar vid fusionstillfiilkt:

sa tillgiingar vid fusionstillfiillet:

avlöningar. pensioner. periodiska understiid eller diirmed jiimfiirliga
periodiska utbetalningar och andra kostnader fiir person;1I. som iir eller ,·arit
anstiilld i rörelsen:
kostnad för reparation och underh{11l av till driften hörande byggnader, i11riill11i11g11r, maskiner. inventarier och drlikt;
viirdeminskning genom sli111i11g.
l//ra11geri11g eller eljest ai· riiri'/scidkarc11 tillhöriga maskiner och andra
inventarier eller. m11 drlik tillgcl11g iir
underkastad hastig förhruk11i11g,
kostnad för a11sk11fji1i11g av tillgfö1gen:
viirdeminskning ti patentriill och
annan liknande riittighet:
viirdeminskning genom slitning
och diirmcd jiimfiirlig orsak. som
byggnad. 1·ilkt'11 iir avsedd för
anviindning i iigarens rörelse. iir
undcrkast({(/:
viircleminskning il markanliiggning. av>edd för anviindning i iigarens rörelse:

viirdeminskning å na\urtillgiingar
gruvor, stenbrntt och drlikt
genom deras tillgodogi.irande:
riinta cl l~1nat kapital. som nedlagts
s~isom

i rörelsen. scl ock f1 giild. som den
skattskyldige f1dragit sig för sin
utbildning fi.\r riirelsen:

kostnad fiir reparation och underh;ill av till driften hörande byggnader. 11wrkc111/iigg11i11gc1r, maskiner
och 1111dra .fiir s111digl'c1rwulc' hruk
c/\'Sl'llc/11 i11l'c11111ricr o. d.;
viirdt'minskning ini riirelsciigc1re11
tillhi.iriga maskiner och andra .fi"ir
stc1dig1·c1ri1111/c hmk m·scdi/11 inventarier eller. i.fi1/I so111 c111ges i p1111k1 3 ar

1111\'i.rni11g11m11. utgUia for c111sk11f.fi111dl' av tillgi111gcn:
viirdcminskning pri patentriit t och
annan liknande riittighct:
viirdcminskning pcl l'll byggnad.
som :ir avsedd för anv;indning i
iigarens rörelse. c/la, ifit!lso111 anges
i p1111k1 7 111· w11·i.rni11gama. utgifter
fiir w1.1kalfcmdc 111· /Jygg11ad1'11:
viirdL'minskning 111/ 1'11 markanliiggning. som iir a\·sL'dd fi\r anviindning i iigarens r(irelse. eller. ifit!f som
anges i punkt /(1 m· a111·i.rni11gam11,
utgi.fia .fiir a11skat.fi1111/c 111· c111/iigg11i11gc·11:
viirdcminskning 11cl 11aturtillg:111gar. S:1snm gnl\·or. stenhrntt o. d.
genom deras tillgodng:örande:
riinta /ltl l:'1nat kapital. som hc1r
nedlagts i riirelsen. och pc) giild. som
den skaltskyldigc har ;'1dragit sig för
sin utbildning fiir riirt'l,cn:

ko,tnad för facklitteratur. instrument och dylikt. som \·arit niidigt fiir
utiivandL' av vetenskaplig. littcriir. knnstniirlig t'lkr diirmcd jiimfiirlig
verksamhl'l:
spt·ciL'll;1 for rörL'lsen utgiknde ..;katter eller ;1vgif1n till det ;1llmiinna:
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förlust. Slllll upp>tal t i ri1rl·lsl·n

förlust. som har uppslttlt i riirl·i>l·n.

och <'/ :ir all h;infiira till ka11it:1lfiirlust;

.1111·ii/11 i111<',liir/1111,·11 ;ir att h;111fiir:1 till
k:1pit:1lfiirl11-;1 ,·11,·r ;ir a1· <1d:111 11alur
.;<1111 ;1\Sl''i i Jlllllkt ."\ si(illl' St\l'kl't a1·
a111 isningarn:i till -11 ~.

förlust. som tlflf!Sltlfl i riirdse11 O<"h
e/ iir av sf1dan natur som a1·scs i punkt
3 andra stycket av anvisningarna till
-Il

*:

ko.111111dfiir anskafji1i11g och i11siit111i11g c11· sådana u1rus111i11gsdew/jer i
skyddsrum. 1·ifka e11das1 hal'a \'t'ircle
ur cirilf'iirsrnr.1·s1·111m11k1, såso111 speciella dörrar. luckor och kar111ar fiir
dessa. inre hcgrii11s11i11gl'l'iiggar fiir
ga.1ji1ng rid ingängar och rcserrn1gå11gar. luf1rc11arc och 1illhiira11dc
fiirdcln ingsled11 i11gar.
liar skauskyldig tillgodori'ik.11at sig
al'llmg fiir l'iirdc•111insk.11i11g cl tillgång. skall a1·dragc1 1111sc.1· i hcskat111i11g.1·m·secndc åmj111ct i den 111ä11 det
111edj('ir1 mt den 1axl'rade i11k.0111s1c11
hcriik11111.1· till liigre hclof1p iin el/es/
skolat ske efft'r ock 111cd/'iirt iik 11i11g
a1'förlus1hclopp so1111111i 111m·1ti11s/Ör
al'drag 01/ig1 tle siirskilda /lcstii111111dscma om riirr till fl'irl11s111tjiim11i11g.
Tillgä11ge11s
a11ska!.fi1i11gs1·iirdc
111i11skat med ät11jlllna 1•iirde111i11skni11gsm·drag u1giir ti!lgå11gm.1· i hc·skm111i11gs1/\'St't'll1k 0111·skril'11t1 1·1'irde.
-Il d
Vid bi:riikning al' inkomst av jord-

~"

hruksfastighl't och rörl'lse ml'dgcs
avdrag fiir lx'lopp som i riikenska-

Vid bl'riikninµ a1· inkomst a1 j11nlhruksfostighl't nch 1111111111 riirl'isc ii11
pe1111i11g- och ji')r.1iikri11gsrc'ird\'t'

pcrna har a\·satts till rl'sultatutjiimningsfnnd. ;\vdraµct r:1r uppg[1 till

llll'dges a\'Clrag för bl'lopp som i
r;ikl'nskaperna har avsatts till l"l'.;ul-

''Senast.: lyucls.: 1979:1112.
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hi\gst tiugo pr\icent av summan av de

tatutjiimningsfond.

belopp som den skattskyldige undn

uppg~!

beskattningsiirct har ('rlagt som liin

man av de belopp som den skattskyl-

,.\\·draget

ft1r

till hiigst 20 procent av sum-

till arbetstagare hos honom i fiir-

dige

viin'skiillan (liint'kostnad). I fr<'1ga

erlagt som lön till arbetstagare hos

under

beskattnings{1ret

har

om skattskyldig. som iir fysisk per-

honom i förviirvskiillan ( liint'kost-

son. for avdraget uppg[1 till hiigst

nad). I fr:'1ga om skattskyldig. som'iir

summan av 1j11go prncent av liine-

fysisk IK'rson. for avdraget uppg<i till

kostnaden och j(·111to11 procent av

högst summan av 20 procent av

den vid taxeringen till statlig in-

li.inekostnaden och 15 prnc('nt av

komstskatt beriiknade inkomsten av

den vid taxeringen till statlig in-

förviirvskilllan efter avdrag för den

komstskatt beriiknade inkomsten av

löncbaseradc men före avdrag för

förviirvskiillan efter avdrag fiir den

den

inkomstbaserade

fondavsiitt-

liinebaserade men fore avdrag for

ning:cn och - i förekommande fall -

den

före avdrag för avsiittning till allmiin

ningcn och - i fiirekommande fall -

i nvestcri ngsresen·

enligt

lagen

inkomstbaserade

fondavsiitt-

före avdrag för avsiittning till allmiin

( 1979:6!0) om allmiin investerings-

inveskringsreserv

reserv och före uppskov enligt lagen

( L979:6 IO) om allmiin investcrings-

enligt

lagen

( 1979:6 l 1) om upphovsmannakonto

resen, och före uppskov enligt lagen

samt fiire schablonavdrag fiir egen-

( 1979:611) 1H11 upph11\'smannakonto

avgifter.

samt före schablonavdrag fiir egenavgifter.

A 1·clrag för m·.1·iit111i11g till rcsultatllliii11111i11gs/i111d medges inte i fråga
om fiirt'iin·skiilla i·ari ingår lager m·
1·iirdepapper. Ji1stighctcr eller liknande tillgångar.

*

\kel liin a\'SL'S s[idana ersiittningar i penningar som anges i I LJ kap. I
andra stycket lagen ( 1%2:38 l) om allmiin fiirsiikring, Hiinsrn skall dock inte
tas till liin till arbetstagare fi,ir ,·ilken avgiftsskyldighet enligt fjiirde stycket
första meningen niimnda paragraf inte fiirl'iigger och inte heller till ersiittning
till arbetstagare. som varit bosatt utomlands och utfört arbete utom rikec.
st1vida ersättningen avsett arhetl' som utförts flir annans riikning: utan atc
anstiillning förelegat (jfr 11J kap. I *fjärde stvckct andra meningen niimnda
lag).
I fr{iga om handelsbolag och dödsbo. som i beskattningshiinseende
behandlas som handelsbolag. beriiknas aHlrag för m·siittning till resultatutjiimningsfond fiir bolaget respektive diidsboct. Ägs andel i handelsbolag
eller i dödsbo. som i be~kattningshiinseendc behandlas som handelsbolag. av
annan iin hiir i riket b11satt fysisk person. for anlrag för avsiittning int..::
heriiknas pf1 grundv;il av bolag..::ts eller diidshoets i11knmstt'L

14
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Avdrag fiir a\'siittning till rcsultatutjiimningsfond skall ;"1terfiiras till
beskattning niistföljandc bt•skattnings<lr.
Av punkt 2 tiomk och L'lfte styckAv punkt 2 tionde och t'lfte styckena s11111t 111111kt 3 trcclic stycket a\'
ena a\' anvisningarna till 41 framg/1r att avsiittning till rcsultatutjiiman\'isningarna till 41
framgi'1r att
avsiittning till resultatut_jiimningsningsfond kan medföra att riitten till
fnnd kan nH:dfiira all riittL'n till
lagernedskrivning begriinsas.
la ge rnedsk ri rn ing lx:grilnsas.

*

*

:\1wisningar

*

till 2ll 7
s.x A11gile11de rncl so111 iir 11tt hii115. Fil/ kapitalfiirlust nik11asfiir/11st
s11111 inte har s11111hct/l{I lllt'cl 11clgo11
.fi"irt1 till kapitalfiirlust i riircl.l"l' lrii111·isas till punkt JO t11· am·i.mi11garnt1 till .fi'irl"lin"skii!lt1 samt Fir/ust som 1·isscrlige11 har s!lcl1111t .w111ht111cl 111c11 i11tt'
}C)
V11cl diir stadgats cmgånu/c

*·

sclllan .fl1r/11st i riire/sc skall iig11 111otsrart111clc 1il/ii111p11i11g 1/l·c11/("ir1111dra
fi:in ·iin ·skiillor.

kw11111s1·s 11om1cdfiirfi"in'iin·skiil/a11 i
frtig11.
Till kapit11/fiirlt1st riiknas dock
imc
c1 I gc1111111 brand, 11111w11 o/rckshii11dc/sc eller hrottslig hc111clli11g 111111krn11111t•11 skadt1. fiirstiirl'lst' clll'r f("irl11st. i drn 111cl11 kiipcskilling s11111
skulle ha injl11tit 0111 den skaclc1dc t'llcr
fi:ir/oradt' cgmd11111c·11 i .1tiillet hade
scUts lrc1clc utgjort intiikt i.fh1Tiil'l"skiilla11,
b I ~c110111 lmmd eller c11111a11
o/rckshii11t!dsc 1111pko111111c11 skada
pil l'i/cr .fi"ir.1tc!rc/.1·1· en· hrgg11t1d eller
m· sc)cla11 clt'I tll" 11wrkc111lcigg11i11g jår
rilkc11 riircln11i11sk11i11gw1·drt1g kc111
ko111111a i ji"<iga.
cl.fiir/11st 1){i lc/11cfiirt!ri11gar. aktier,
t111cldt1r eller lik11m1t!c ti/lgä11ge1r. 0111
i1111c/un·1·1 flctingas m· 11iiri11gsrcrk-

7 Betriiffandc punkt I av anvisningarna tlll 20
"Sen;istc lnkls..: I'I:" I :32-+.

~.se

Skl;

1<)80!~1:18.
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Föreslagen lydelse
sw11he1 so111 hedril'.1· <Il' den skattskrldige ella anll<lll. sn111111ed hii11sy11 till
iiga11deriitt.1ji'irh1/lla11de11 eller orga11isatoriska fiirlziilla11dm k11n 1111.H'.I' slll
den skattskrldige 11iira,
di _l('irlust 1nl horgc11.1ji'irhi11dcl.1·1·,
0111 den1111 hctingus 111· niiri11g.1Taksa1111zet s11111hcd1fr.1·111· den skuttskrldige 1'11('1' <111111111. so1n 111ed lziinsyn till
iig111ulaiittsll'irluill1111drn eller 11rg1111is<11orisk11 _fi'irlziillande11 k<111 1111.l'l'.I' stä
den ska11skrldig1· ndru.
cl 111gi/iafiir projek1aing 1n· /lrgi;11adC'r och 11wrk<1nliiggning11r. <ll'sc·dda/i'ir .1·111iligri1ri11ulc· hmk i innlhmk.
skogsbr11 k cl!a riird1·c·. iil ·c·n 0111
hyggnads- dia anliiggningrnrhetet
inte gcno111_fi'irs.

till 21 ~
-L'' Till intiikt av jordbruk
-1. Till intiikt av jordbruk
med bin ii ringar hiinfi"ires intiikt
111 ed h i n ii ringar hiinfi:irs intiikt
genom avyttring av djur. andra varor ge11llm avvttring av djur och andra
el kr pwdukter eller m· 11u1skincr och
varor eller pniduk!L'r. \'id11re lzii11andra i111·c1llaria, m·scddajår stadig- förs hit intiikt genClm annan ink\ll11sl1·ara11dc hruk, eller r11· 1illgtl11g11r so111
givande anviindning av jordbrukets
iir likstiil/d11 diirmed l'id beriik11i11g m· i:ller dess hiniiringars alsti:r. inventa1·iirdc111i11skning.rn1·dmg. Likaledes
rier eller arht'lspersonal. sasom
körslor. uthyrning av dragare. mahii11jilre.1· hit intiikt genom annan
inkomstgivande anviindning av jtird- skiner o. d. Hit lziinfi'irs iiven \ iirdet
hrukets eller dess biniiringars alster,
av vad dm sk1111skyldigc direkt lz11r
invi:ntarier elkr arbetspersonal. si1tillgodogjort sig av jnrdhrukets eller
dess biniiringars avkastning för sin,
som körslor. uthyrning av dragare,
maskiner och dylikL Hit hiinfi'ircs sin familjs eller annan hush~illsmed
iivi:n viirdet av vad skarrshldig
lcms riikning eller fiir a\'liining eller
direkt tillgodogjnrt sig av jordbruliknande \ederlag {11 personal. som
kets eller dess biniiringars avkastinte har tillhört den skattskyldiges
ning för sin. sin familjs eller annan
hushiill. elln fiir foriidling eller for-
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hushi1llsmedlems räkning eller för

brukning i riirelse. som har drivits av

avlöning eller liknande vederlag ;'it

den skattskyldige. eller för utgiiran-

personal. som icke tillhiirt den skatt-

de av undantagsförm?mer eller an-

skyldiges hush[dl, eller för fiiriidling

nan förpliktelse som har iilegat den

eller förbrukning i riirelse. som dri-

skattskyldige i förhi1llande till nt1gon

vits av den skattskyldige. eller för

som intt' har tillhört hans hush[dl.

utgörande av

undantagsförm~rner

ler annan förpliktelse som

~1legat

el-

den

skattskyldige i förhi'tllande till någon
som icke tillhört hans hush[dl.
Viirdet av sådan ny-, till- eller ombyggnad eller annan därmed jiimförlig
förbiittring som avses i punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 22

*och

som bekostats av arrendator eller annan nyttjanderiittshavare utgiir intiikt a\·
jordhruksfastighct for jorcHigarcn för heskattnings<lr dä nyttjanderiittshavarcns rätt till fastigheten upphiirt. om förblittringen utförts under tid varunder
jordiigaren innehaft fastigheten. lntiikten heriiknas pti grundval av tillg;mgens viirde vid tidpunkten för nyttjanderiittcns upphörande till den del
tillg/111gen bekostats av nytt.janderiittshavaren. Har nyttjanderiittshavaren
erhitllit ersättning av jordiigaren för förbättringen. utgör ersättningen intiikt

av jordbruksfastighet för nyttjanderiHtshavaren.
Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad, som arbetsgivare uppburit friln
pensions-eller personalstiftelse, riiknas som intiikt av jordbruksfastighet, lllll
a\·drag för a\·siittning till stiftelsen medgivits vid beriikning av nettointiikt a\'
jordbruksfastighet.
Redovisar arbetsgivare enligt lagen om tryggande av pensillnsutfästelse

*

m. i sin balansriikning en pllst Avsatt till pensioner. iiga 28 I 1110111.
sjätte-nionde styckl.'.na motsvarande ti\Himpning i fri1ga om jordbruksfastig111.

het.

Itl. 1" Ersiiuning /){l grund lll' skadeji'irsiik ring skall 11nscs st/som intiikt m·
jordbruksfi1stighct, i drn mån köpL'skil/ing. som skulle hal'll i11jl11tit
diirest försiikrwl egendom i stiillct
färsålts, mrit att hiinfi'ira till intäkt c11·
jordhruk1fastighct eller i den 111ä11
ersiittningcn eljest 111ot.1Tt1rar sådan
skatt(p/iktig intiikt eller 111otsrnrar

111

Senast..: lvdclse JlJ72:7-1 I

10. Till intäkt a1· jord/iruksfi1s1ighc1 riiknas Fad som injlytcr 1·id an·t1ring m· maskiner och andra fär st11digmra11de hruk m·scdda in rentarier
eller m· tillgångar som iir likstiillda
med dL'ssa l'id heräk11i11g al' 1·iirdc111i11sk 11i11gsa1 ·drag.
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scid1111 m·dmgsgill omkostnad. 1·i/kc11

iir all hiinföra till niimnda fön·iin·skii/la.

*

till 22
I. 11 Till driftkostnader hiinförs liin eller liknande \'ederlag liksom
underh{1ll (1t personal. snm anviints för jordbruket eller dess biniiringar:
undantagsförmi\ner. pensioner. periodiska utbetalningar pt1 grund av
förutvarande anstiillning pi1 fastigheten: arrendeavgift: avgiild. som hiinför
sig till fastigheten: riinta p<I ltmat kapital som nedlagts i fastigheten eller
anviints för dess drift: kostnader för inköp av djur. utsäde. foder,
gödselmedel nch dylikt: kostnader för reparation och underhi1ll av driftbyggnader. markanliiggningar och inventarier: kostnader för anliiggning av ny
skng: kostnader för viird nch underhi1ll av skog. st1som förvaltning.
bevakning. viig- och byggnadsunderhäll. skyddsdikning. skogsindclning
111. m .. samt vid skogsavverkning kostnader för virkets huggning. tillredning.
utdrivning. !lottning m. m.: kostnader för försiikring av personal. byggnader. skog. gröda. djur. förn'1d och inventarier som inte iir att hiinföra till
personlig liisegendom. m. m. Skall ersiittning för avyttrade skogsprodukter
behandlas som eng:'111gscrsiittning på grund av allframtidsuppli1tclse (jfr
punkt 4 tredje stycket av anvisningarna till 35 *l. iir kostnaderna för
avverkningen iindi1 att anse som driftkostnader i skogsbruket.
Till reparation och underhMI hänförs vid tilliimpning av första stycket
kostnader för st1dana iindringsarbeten pä ekonomibyggnad som normalt kan
piiräknas i jordbruksdrift. st\som upptagande av nya fönster- eller dörröppningar samt flyttning av inncrviiggar eller inredning i samband med
omdisponering av ekonomibyggnad. exempelvis i samband med omliiggning
av driften från en animalieproduktion till en annan. Ätgärd som innebär en
viisentlig ändring av byggnaden. säsom niir ett djurstall byggs om för att i
stiillct anviindas för helt annat iindamiil. hiinfiirs dock inte till reparation och
undcrhäll.
Som driftkostnad skall anses iii·cn
a11skaffi1ing och i11siittning av sådana
wrnsfllingsdetaljcr i skyddsrum som
har 1·ärde rndast från cirilförsvarssy11p11nkt. såsom speciella dörrar,
luckor och karmar för dessa. inre
begriinrni11gsviiggar för gmfång vid

11
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ingångar oclz resen·11tgå11gar. luftrenare och tillhörande fördel11i11gsled11i11gar.
Kostnad för inköp och plantering

Utgifter för inköp och plantering

av träd och buskar för yrkesmässig
frukt- eller bärodling får efter den

av triid och buskar för yrkesmässig

skattskyldiges eget val dras av
antingen i sin helhet fiir det {ir
kostnaden uppkommit eller enligt

skattskyldiges eget val dras av
antingen i sin helhet det ar då

avskrivningsplan. Vid planenlig av-

skrivning fördelas kostnaderna på el/
antal år i följd sä att de i sin helhet kan
dras ar under den tidrymd odlingen
beräknas vara ekonomiskt användbar. Föreskrifterna i punkt 4 sjiitte

stycket skall tillämpas.

frukt- eller bärodling får efter elen

inköpet eller planteringe11 har iigt
rum eller genom årliga 1·ärde111insk11ingsm·drag. Värdcminskning.rn1 ·draget beräknas enligt avskrivningsplan till 1·is.1· procent för år riiknat m·
odli11ge11.1· anskafji1i11gsviirde. Berclk11ingcn görs frå11 den tidpunkt då
odlingen har .fi'irdigstiillts. Procentsatsen för viirdeminsk11i11gsal'drag
bestäms efter den tid odlingen beräknas vara ekonomiskt användbar.
Föreskrifterna i punkt 4 sjätte och

.1jwuie styckena skall tilliimpas.
Viirdet av fastighetens egna produkter. som anviinds för fastighetens
fortsatta drift, för föras av som driftkostnad men skall då samtidigt tas upp
som intäkt.
Avdrag för avsättning till pensions- eller personalstiftelse och kostnad för
pensionsförsäkring får ske enligt bestämmelserna om rörelse i punkt 2 av

*.

anvisningarna till 29
Redovisar arbetsgivare enligt lagen ( 1967:53 L) om !ryggande av pcnsionsutföstclse m. m. i sin balansriikning en post Avsatt till pensioner. äger punkt

2 av anvisningarna till 29

*motsvarande tillämpning i fråga om jordbruks-

fastighet.
Skattskyldigs barn. som fyllt 16 år.

Skattskyldigs barn, som har fyllt

taxeras självt för den inkomst av

16 år. taxeras självt för den inkomst

arbete på fastigheten som barnet kan

av arbete på fastigheten, som barnet

ha haft i form av pengar. naturaför-

kan ha haft i form av pengar. natura-

möner eller annat, dock högst för

förmåner eller annat, dock högst för

vad som motsvarar marknadsmäs-

vad som motsvarar marknadsmäs-

sigt vederlag för barnets arbetsinsats. 1Hotsrnrande helopp får dras av

sigt vederlag för barnets arbetsin-

som driftkostnad. För lön och underhMI till skattskyldigs barn, som ej

med mot.1·1·11ra11de begränsning dras
av som driftkostnad. För lön och

fyllt 16 år. far avdrag inte göras.

underhall till skattskyldigs barn, som

sats. Den skattskyldige.i· kostnad får
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Lönen och underhållet skall dä inte

inte har fyllt 16 är. for avdrag inte

heller tas upp som inkomst för barn-

göras. Lönen och underhållet skall
dä inte heller tas upp som inkomst

et.

för barnet.
Punkt 18 av anvisningarna till 29 § äger motsvarande tillämpning
beträffande inkomst av jordbruksfastighct.
3_ 12 Kostnad för anskaffande av
3. Utgifter för anskaffande av
byggnad, som är belägen på fastigheten och som iir a1·sedd all användas
för driften i förvärvskiillan, därunder

driftbyggnad som är belägen pä fastigheten, däri inbegripet för driften
behöl'liga bostadsbyggnader, dras av
genom arliga värdcminskningsav-

inbegripet behövlig bostadsbyggnad,
drages av genom årliga värdcminskningsavdrag. För tillfällig byggnad,

drag. A 1·draget beräknas enligt avskrivningsplan till l"iss procellt för år

som är avsedd att användas endast

räknat m· /1yggnadens anskafji1ings-

ett fåtal lir, för dock anskaffnings-

viirde. Beräkningen g6rs från

kostnaden i sin helhet dragas av för

tidpunkt då byggnaden har fiirdig- ·

den

det år dt1 byggnaden anskaffades.

stiillts. I fråga om en byggnad, som iir
avsedd att användas endast ett fåtal
år, får dock anskafff1ing.mtgifiema i
sin helhet dras av det [ir df1 byggnaden anskaffades.

Som för driften behövlig bostads-

Som för driften behövlig bostads-

byggnad anses dels byggnad, som är

byggnad anses dels byggnad, som iir
upplåten till personal (personalbo-

upplåten till personal ( personalbostad). dels ock iigares eller brukares
bostadsbyggnad. i den mån byggnaden ej representerar ett större värde
än som behövs för jordbruk eller
skogsbruk av motsvmande storlek.

stad). dels ock iigares eller brukares
bostadsbyggnad. i den mån byggnaden inte representerar ett större
värde än som behövs för jordbruk
eller skogshruk av motsvarande stor-

Avdrag får salunda avse endast så
stor del av viirdeminskningen som
kan anses belöpa på behövlig
bostadsbyggnad. Med ekonomi-

lek. Avdrag får sålunda avse endast
så stor del av viirdeminskningcn som
kan anses belöpa på behövlig
bostadsbyggnad. Med ekonomi-

byggnad avses annan driftbyggnad

byggnad avses annan driftbyggnad
än bostadsbyggnad.

än bostadsbyggnad.

I byggnads anskaffningskostnad

1 en byggnads anskafji1ingsviirde

inräknas ej kostnaden för sådana

inräknas inte 11tg1fter för s{1dana delar

12
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delar och tillbehör som iiro siirskilt

och tillbehiir. som iir avsedda att

avsedda att direkt tjiina byggnadens

direkt tjiina byggnadens anviindning

användning i driften. I enlighet här-

i driften (byggnadsinrentaricr).

I

ansk1~ff11i11gskost-

enlighet hiirmed riiknas som hrgg-

11ad för C'ko11omibygg11ad kostmu/_för
sådan tillgä11g som bas, box eller
spilta. båsavskiljarc. fodcrbord, fo-

som b{1s, box eller spilta. biisavskil-

med inriik11as ej i

nadsinrefllarier sådana

tillgångar

jare. foderbord. fodergrind. vatten-

dergrind, vattenkopp, spaltgolv. ut-

kopp,

rustning för skrap- och sviimutgiids-

skrap- och sviimutgödsling med till-

ling med tillhörande urinbrunn eller

hörande urinbrunn eller gödselbe-

gödsclbehällare. gödselstad. mjölk-

h{1llare. giidselstad, mjölkningsan-

spaltgolv.

utrustning

för

ningsanliiggning. kylbassiing. pump.

Higgning, kylbassiing. pump. s<'tdan

s{1dan ledning för elektrisk ström.

ledning för elektrisk ström. vatten

vatten eller avlopp som iir avsedd för

eller avlopp som är avsedd för drif-

driften eller fliikt eller vcntilations-

ten eller tliikt eller ventilationsan-

anordning. I byggnads anskaffnings-

ordning. Som hyggnadsinl'entarier

kost11ad i11riik11as ej heller kostnaden
för sådan tillgtl11g som silo- eller

silo- eller torkanliiggning. fast trans-

torkanliiggning.

transportör.

portör. hiss eller liknande. Diiremot

hiss eller liknande. Diiremot inräk-

inriiknas i a11ska_fji1i11gsriirde1 för en

anska_f]'11ingskost11aden för
byggnad ko.1·tnadC'11 fiir såda11 anordning som iir 11öd1·ii11dig för byggna-

byggnad utgifter för sådana anord11ingar som iir nölfriilllliga för bygg-

dens allmänna användning, såsom

ledning för vatten. avlopp. elektrisk

nas

fast

i

räk11as också sådana tillgängar som

nadens allmiinna användning. si\som

ledning för vatten, avlopp. elektrisk

striim eller gas och annan liknande

ström eller gas och annan liknande

anordning. Anska_fji1ing.n-iirdet fiir

anordning.

en ledning som iir m·seddfiir sä1·ii/ en
byggnads a11vii11d11i11g i driftrn som
byggnadens allmiinna a11viindni11g
fördelas mellan byggnadsinl'entaricr
och bygg11c1den i fårhållandc till hur
stor del av ledningen som tjiinc1r
dri_ften respcktin' byggnadens allmii1111a a11vii11d11ing. Ledningen skall
dock i sin helhet hii11föms till hrgg- .
11adsi111·cntaricr 0111111gijlcmafår ledningen till minst tre fjärdedelar kc111
anses hiinförliga till driften. 0111
11tgijtern11 för lcd11ingc11 till minst tre
_fjiirdcdclar kan a11ses hänförliga till
byggnadrns allmiinna am·iindning

21
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I friiga om tillgclng för l'ilkcn

a11skajji1ingskostn11d enligt tredje
styck<'t ej inriik11a.1· i a11skafji1ingskostn11d .fiir brggnaden tillii111pas i
stiillet fi'ireskrijiema enligt punkt 5
0111 l'iirdeminskningrnl'drag för ma-

~rdelse

skall led11i11ge11 i sin helhet hänföras
till /1rggnade11.
I fräga om hyggnaclsinl'clltarier
tillämpas de föreskrifter som enligt
punkt 5 giilier för maskiner och
andra för stadig\'{/ra11de bruk m·seclda inventarier.

skiner och inventarier.
Av punkt -l tredje stycket framgär

Av punkt 4 tredje stycket framgär

att vissa ledningar. som höra till

att 11tgijicr för vissa till marken

marken. hänföras till a1·skriv11ingsunderlaget för byggnad.
11 rdrag för clrlig 1•iirde111inskning
al' hyggnad hffiiknas enligt a1·.1·kriv11i11g1pla11 till 1·iss procmt a1• byggnadens anskajji1i11gskost11c1d. flrggnads
amkaff11i11gsko.1'/1wcl heriiknas enligt
följande.
l lar byggnad uppförts under tid
1·ar111uicr iigaren innehaft fastigheten,
iir byggnadens a11skajji1i11gskostnad
iigarem kostnader för uppförande av
byggnaden. Till anskajfni11gskosmadc11 hiinföre.1· även kostnad för till-

hörc11ule ledningar inräknas i 11nskafji1i11gs1•iirdet för en byggnad.

Har en byggnad uppförts m· den
ska11skyldige, är byggnadens a11skajfi1ingsl'iirdc den skattskyltliges
utgifter för uppförande av byggnaden. Till a11sk11ff11ing.1Tiirdet hiinfiirs
även utg(fier för till- eller omhygg·

~llcr ombyggnad samt värde av

nad samt viirde av byggnad som

byggnad som enligt punkt -l andra

enligt punkt 4 andra stycket av

stycket av anvisningarna till 21

~

anvisningarna till 21

~

utgör intiikt

utgiir intiikt av jordbruksfastighet

av jordbruksfästighct för jordäga-

för jordiigaren. Ilar hehyggd ji1stighet fiin·iin·ats grno111 köp. byte eller
där111ed jämförligt .fång. skall p<'t

rcn. Har rn byggnad förviirvat.1·
genom köp. byte eller cliir111ed jiimf örligt få11g. skall den 1·erk/iga utgif~
ten l/fgöra 1111skajfni11g.n-iirdet. Ilar
11.rggnader förvärvats til/sa111111a11s
111ed de11111ark på 1·ilka de iir belägna.
anses sä stor del il\' 1·ederlaget för
fastigheten belöpa pi1 siirskilda bygg-

särskilda byggnader eller byggnadsbcstfod a11se.1· belöpa så stor del

il\'

fastighc'tens

a11skafji1ingskost11ad

som det vid

fastighetstaxeringen

fastställda eller med tilliimpning hiirav heriiknade viirdet av skilda bygg-

nader eller byggnadsbesti'tnd som

nader eller byggnadsbesti111d bortse/I

det vid fastighetstaxeringen faststiill-

ji·cln 1·iirde

c)\'crl>rggnad utgör av

da eller med

hda

taxeringsviirde.

beräknade viirdet av skilda byggna-

Vad som enligt denna beriikning

clcr eller byggnadsbes\{md utgiir av

111·

fastighetens

tillämpning hiirav
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anses belöpa på byggnader 111· jilSfig-

fastighetens hela taxeringsvärde.
Vad som enligt denna bcriikning
anses belöpa på byggnader kan även
innefatta hyggnadsinventarier. Vederlaget för byggnadsim·entarier
skall avräknas. varefter a11skaff11ingsriirdet för byggnader erhålls.
Det sammanlagda anskaffningsl'iirdet för byggnaderna för jämkas om
den del av vederlaget för fastigheten
som enligt denna beräk11i11g inte
anses belöpa på byggnaderna jämte
hyggnadsin vemarier visas mera avseviirt över- eller understiga värdet av
mark, växande skog. naturtillgimgar, särskilda förmåner m. m. som
har förvärvats. Har den skattskyldige
eller någon, som står honom nära,
vidtagit åtgärder för att den skattskyldige skall ku11na tillgodoräkna sig ett
högre anskaff11i11gsvärde än som
synes rimligt och kan det antas att
de Ila har skett för all åt någon av dem
bereda obehörig förmån i heskattningsavseende, skall amkaffnings1•ärdet i skälig må11 jiimkas.
Har en im·esteringsfond e. d. eller
statsbidrag tagits i anspråk för
anskafji1ing m· e11 bvggnad skall som
anskaffningsvärde för byggnaden anses den verkliga wgiften för byggnaden minskad med det ia11.1pråktag11a

hetens anskafji1i11gskostnad innefattar även sådan tillgång för vilken
kostnaden enligt tredje stycket ej
skall inräknas i anskaffningskostnad
för byggnad. Kostnaden för tillgång
av 1111 avsett slag skall således avräknas, varefter avskrivningsunderlag
för byggnader erhålles. Det sammanlagda
a1·skrin1ings1111derlaget
för byggnaderna får jiimkas om den
del av fastighetens a11skajji1ingskostnad som inte anses belöpa på byggnaderna jämte nyss angirna tillgångar visas mera avsevärt över- eller
understiga värdet av mark, växande
skog, naturtillgångar, särskilda förmåner m. m. som förvärvats. Har
bebyggd fastighetfön·iin·ats på annat
sätt ä11 genom köp. byte eller därmed
jämförligt fång, giiller för heräkni11g
av ankriv11ingwnderlaget för hyggmulen punkt 3 h sista stycket m·
anvis11ingama till 29 .~ i tillämpliga
delar.

__ l~c!oppet.
Övergår e11 byggnad till en ny
ägare på annat siitt än genom köp.
byte eller därmed jiimförli!(t fång. jär
den nye ägaren göra de l'ärdeminskning.rnvdrag pil b_\'!(gnaden som .1·k11lle ha tillkommit den förre ägaren

0111

denne fortjimmde hade ägt brggnaden. Vad nyss sagts !(iiller också om
cu moderholax eller en ii1·crtagande

23
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hiinsyn till den tid varunder byggna-

förening örcrtar en byggnad frcln ett
dotter/Jo/ag eller c11 ö1·crläta11de .fi'irening 1·id s1idan ji1sio11. so111 a1·ses i
28 .~ 3 mom.
Procentsatsen för 1·iirde111insk11i11gsm·drag i fr{iga om e11 byggnad
hestiims med hiinsyn till den tid

der av olika slag anses kunna utnytt-

varunder byggnader av olika slag

Procentsatsen för värdeminskning
i fri1ga om byggnad bestämmes med

jas.

Diirvid skola

sådana

beaktas iivcn

omständigheter

som

anses kunna utnyttjas. Diir\'id skall

att

beaktas även sitdana omstiindighetcr

byggnads anviindningstid kan alllagas komma att röna inflytande av

som att byggnadens anviindningstid

framtida

av framtida rationaliseringar. tek-

rationaliseringar.

tek-

kan antas komma att röna inflytande

nikens utveckling. omläggning av

nikens utveckling. omliiggning av

verksamhet och liknande för111'\llan-

verksamhet och liknande förhållan-

den. Har byggnad uppförts av nytt-

den. Har en byggnad uppförts av en

janderiittshavare och är jordiigarcn

nyttjanderättshavare och iir jorcliiga-

nyttjanderättsavtalet

ren inte enligt nyttjanderiittsavtalet

skyldig att vid nyttjanderättstidens

icke

skyldig att vid nyttjanderiittstidens

enligt

utgång eller avtalets upphörande

utgång eller avtalets upphörande

lösa byggnaden. skall särskild hän-

lösa byggnaden. skall särskild hiin-

syn tagas till detta förhållande.

syn tas till detta förhiillande.

Skattskyldig får i fruga om ekono-

Skattskyldig för i fråga om ekono-

mibyggnad och personalbostad göra

mibyggnad och personalbostad göra

avdrag inom avskrivningsplanen -

avdrag inom avskrivningsplanen -

11tö1-er årliga värdeminskningsavdrag - med 10 procent av den i
planen upptagna kostnaden för ny-.
till- eller ombyggnad. Avdraget fördelas med 2 procent under vart och
ett m• de första fem beska11ni11gsåren
räknat frän och med det år di1 kostnaden nedlagts. Ö1·erlåtes byggnaden inom denna tidrymd, far den nye
ägaren på motsmrandc sätt tillgodogöra sig de m·drag som återstodo för
överlåtaren.
Utrangeras eller nedrh·cs ekonomibyggnad eller personalhostad. för
avdrag ske för vad som återstår
oavskrivet av anskaffningskostnaden. i elen män beloppet överstiger

!I/om med ärliga viircleminskningsavdrag - med I 0 procent av de på
planen upptagna utgifterna för ny-.
till- eller ombyggnad (primiiravdrag ). Primiira)'(/raget ml'dges med 2
procent för år riiknat ji·ån den tidpunkt då byggnaden eller den ti/1eller ombyggda delen a1· byggnadrn
har färdigställts. Förl'iimis byggnaden m· en ny ägare. får dc11m· tillgodogöra sig de pri111iira1·drag som
återstår för den fiirre ägaren.
Utrangeras en dr~ft/Jyggnad. får
avdrag göras för vad som <lterstår
oavskrivet av anska.f}i1ing.1Tiirdet i
den mån beloppet överstiger vad
som inflyter genom avyttring av
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vad som inflyter genom avyttring av
byggnadsmatericl eller dylikt i samhand med utrangeringen eller ril·ningen.
4.1.\ Ku.1·11wtl för anskaffande av
markanliig_L!ning p{1 jordhruksfastighct. vilken anliig:_L!ning iir avsedd för
driften i förvfö·\·sbllan, drages av
genom i1rliga viirdeminskningsavdrag:. Avdrag 111cdgi1·<·s. om ej annat
följer av andra eller sjiittc stycket.
endast för sådan kostnad som
bestritts av den skattskyldige själv
och endast nm kostnaden avser arhcte som utförts under tid chi han iigt
Viirdemi11sk11ing.1·m·fastigheten.
drag medgh·es icke fiir reparation
eller 1111dcrltåll. Fiir till(iil/ig anliiggning. som iir avsedd att anviindas
endast ett fatal t1r. för anskaffi1ingskostnadcn i sin helhet dragas av fiir
det ilr d[1 anliigg:ningen anskaffades.

byggnadsmaterial 1·. d.
med utrangeringen.

I nwrka11/iiggni11gs ansk11ffi1ingskosrnad inräknas kostnaden för
sadant markarbete som behövs för
att marken skall giiras plan eller fast.
s{1som röjning, schaktning eller rivning av byggnad eller annat som
tidigare funnits p{1 fastigheten. Vidar(' inräknas i anskaffningskostnaden
kostnaden .får körplan. parkerings-

1.1 Senaste

lydelse 1972:741.

samband

4. Utgifter fiir anskaffande av 1'11
markanliiggning pi1 en jordbruksfastighet, vilken anliig:gning: iir a\·scdd
fiir driften i förviirvskiillan. dms av
genom {1rlig:a viirckminskning:sa\·drag. Avdrag: 111edges. om i111e annat
följer av andra elkr sjiit!L' stycket.
endast för sådana lllgificr snm ht1r
bestritts av den skattskyldige sjiilv
och endast om lllgifiema avser c1r/i1·te11 som !tar utförts under tid cb han
har iigt fastigheten. A l'llmget /laiik11as enligt al'skrirni11gsplt111 till JO
proce/lf fiir tlr riik1111t m· 1111.1kt1/f
11i11g.1Tiirdet m· tiickdike och till 5
procent fiir är riiknt11 cll' rrefjiirdt'de/ar lit' a11.1·kt1ff/1i11g.1Tiirdet al' t111dm
fleriik 11inge11
11111rka11/iiggni11gar.
giirs frt/11 den 1idp1111kt dli 1111/iiggningrn lrarfärdigstiillts. lfi·1/g11 om ('/I
anl;iggning. som ;ir avsedd att anv;indas endast ett ffital ~lr, far dock
unskaj}i1i11gs11tgifrema i sin helhet
dras av det {tr dit anliiggningen
anskaffades.
Fil/ 11wrk1111higg11i11g hii11fi'ir.1· sitdant markarbete snm behövs fiir att
marken skall göras plan eller fast.
s{1som röjning. schaktning eller ri\·ning av byggnad eller annat som
tidigare !tar funnits p<"1 fastigheten.
"fil/ marka11liigg11i11g hiinff'irs också
körplan. parkeringsplats ('. d .. tiickdikc. öpper dike, i11rnl/11ing.\- or/r
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plats elll'r dvlikt. Till a11skaf//1ingsko.1·t11111fr11 hii11/Ör('.1· iivcn \'iirck av
markanliig.g.ning som enligt punkt 4
andra stycket av anvisningarna till
21 ~ utg.iir intiikt av jordhruksfastig.het fiir jordiig.aren.

1·a11marled11ings/i'iretllg. 111ark- eller
skog.1Tiig clla /Jru1111. Till t111skllfr
11i11g.1Tiirclc1jiir111arku11hi,i.;g11i11g /1t'i11.fi'irs iiven \'iirdL't av ('/I markanliiggning. som enligt punkt 4 andra styl'kcl av an\·isningarna till 21 ~ utgiir
intiikt av jordhruksfastighet fiir
j<.>rdiigaren. I t111.1·kal}/1i11g1Tiiri/,·1.fiir
i11riik11as lllgifil'r Ji'ir i.1t1i11dsii11w1dc

l>iirmwt i11riik11l1.1· ''.i i anskll/f
ni11gsko.1·111t1cln1 fiir 11111rkt1nliigg11i11g
kost1wden .fi'ir llnord11i11g sllm iir
al'.ledd att anviindas tillsammans
med vissa maskiner eller andra
inventarier i driften. cxempt'lvis
utanför djurstall hcliigen giidselhassiing. urinbrunn eller liknande anordning. eller ledning. fiir vatten.
avlopp. elektrisk ström. gas eller
annat. Ej heller inriiknlls kost1wdrn
fiir stiing.sel och annan jiimfiirlig
avspiirrningsanordning.. I .f/·iigll 0111
s1/cl111w 1il!g,/ngllr giilla .fi'in'skrifiel'lla
i punkt 5 0111 m·dmg fiir 1·iirdn11i11skning 111· 111uski11a och illl't'llhtria.
Ledning .10111 /]() .1·a111111u fi1s1ighet
tjii11ar st11·iil en byggnads allmiinna
anviinclning. so111 den ifiirl'iil"l'.1·kiillan
bedrirnll 1·crk.rn111heten jilr if/·,igt1 0111
l'iirde111inskningsllrdmg i sin ll!'lhe1
hchmulllls enligt rcglel'lla får 11111ski11cr och i111·1·11tari!'r, 0111 ko.1·111(/(le/I

och 0111/iigg11i11g '". ett fi'im1 a11/ag1
liickclikc. I tiickdik(' i11/.>,·gri11.1 liid.t
ar/opp i dirck1 llll.l'f11111i11g 1ill clt
tiickdike.
Till 11wrkll111iigg11i11g hii11fi'irs int('
s1id1111a (/llorclningar som iir 11\'S('(/dt1
att an1·iindas tillsammans med vissa
maskin~·r cl ler andra fi'ir studig1 ·111w1de hmk lll'S<'lldu inwntaricr i driften
l111arkinn•nt11ricrJ. I enlighet hiin11cd
hiinJi'ir.1· till 11111rki1m•111uricr exempelvis sädan anordning so111 giidselbassiing. .rn111 iir heliig.en utanför djurstall. urinbrunn eller liknande anordning. eller ledning för vattt'n.
avlnpp. elektrisk striim. gas ellL'r
annat. Fil/ lllllrki111·mt11ril'I" hii11/('in·
ock.1'11 stiing.scl llL'h annan ,iiimfi\rlig
avspiirrnin)!sanordning..
Anskaf(
11i11g.1Tc'i1«l<'t .Mr t'll ledning so111 iir
a1·snld .fi'ir stiriil dm 1ni .fi1.1tigh<'tl'11
hcdrirnll 1·erk.\'(/111hct1'11 so111 en byggnads allmiinna all\ iindning .fi'irdl'lt1s
mellan 11111rki11re111aril'I" och hrgg1111dm i .fi'irl1tilla11dc till hur s1or rll'I ar
lcdni11gc11 sn111 tjiinar dm 11,; fi1stighete11 ilC'tfril'lw l'l'fk\'(1111/ict''" U'.l'fJ<'kli-

.fi'ir lcd11ingrn till 111inst tre .ffiinfrdelt1r
kan (l/ISl'S hiinfi'irlig 1ill den l'<'rk.rn111het .1·0111 hedril'n i .fi'i1Tiirl'skiill11n.
Vid det 01111·iincla fiirhalla111fr1 sklll!
hela ko.1·11wdrn .fiir ledning('!l i11ri'ik-

"'' /Jrggnatf,•11.1 11l/111ii111w 11111·iindning. Ledningm skall dock i sin
lwlfwt hiin/i'iro.1· 1i/I 11wrki111"C11taricr
11111 11tgif/emaf{'ir ll't!11i11ge11 rill 111i11s1
Il"<' .ffiin/edl'lar kan 1111.\'l's hi'i11.fi'ir/iga
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1ws
1111sk11j}/1i11gslw.\tll1llle11 .fiir
brgg11ade11.

till iil'll pii j(1stighctC11 hcdri\'1111 i·crksa111/wte11. 0111 utgifienw till 111i11st tre
/jiirdedl'iar kan 1111.1'1'.1 hiinjl'irliga till
hygg1111de11.1· allmii1111a a111·ii11d11i11g
skall /cd11i11ge11 i si11 helhet hiin/i'ira.1·
till hygg11ade11.
JJl·åga 0111 111arki111·e11taricr tillii111pas dc/iireskrificr so111 enligt pw1kt 5
giill('I' .fl'ir 11wski11a och 1111dr11 .fiir
.1111dig1·an11llle bmk m·scdda im·e11tanl'r.
Har 1'11 i111·t•steri11gs/(111d e. il. clla
statsbidrag tagits
1111.1prilk /ör
ll/ISk11.f.f/1i11g lll' 1'11 lllllrk1111liigg11i11g
skall so111 1111.1k11fjl1i11g.\'\'ärde Ji'ir
11wrk1111/iigg11i11gc11 amc.1 den 1·l'rklig11 111gif/('11 .fi'ir 111ark1111liigg11i11ge11
minskad med fvra tredjedelar m· det
ia11.1pri1kragna beloppet.

A 1·drag för ärlig 1·iirde111insk11i11g
m· tiickdike hcrcik1111s enligt 111·skrfr11i11gspla11 till 10 procent a1· a11sk11/f
11i11gskost11adrn. I täckdike i11hegripe.1· täckt arlopp i direkt a11sl11t11i11g
till tiickdike. I a11skal.f/1i11gskost1111dm /är inriiknas ko.1·t11adrn fiJr
istå11dsiit1t1111/e och 0111liigg11i11g m·
förnt anlagt täckdike.
lfräga 0111 a11111111 marka11liigg11i11g.
såsom öppet dike, i11rnll11i11gs- och
1·atte11(11•/cd11i11g.1fiirctag. mark- eller
skogs1·iig ell<'I' hn11111, b<'l'äk11as
m·draget enligt a1·skril'l1i11gspla11 till 5
procellt årligen {/\' ut belopp so111
motsrnrar tre fjiirdcdclar 111· anskajf
11i11gskost11ade11.
Övergår fastighet till ny iigan: p{1

Övergtir <'Il fastighet till en ny

annat sätt än genom köp. byte eller

iigare p<"t annat siitt iin genom kiip,

därmed jiimförligt fring. för den nye

byte eller cliirmed jiimfiirligt fäng,
for ckn nye iigarcn giira de viirdeminskningsavclrag fiir markanliig,!!ning som skulle ha tillkommit drn
förre iigaren om denne fortfarande
hade iigt fastigheten. Vad nyss sagts
giillcr också 0111 el/ 111oderbolag eller
en iircrtagamlc .fi'irc11i11g ö1·atar en
/(1stighct fi·iln ett dottcrholag eller 1'11
ih'crlåtlllu/e fiireni11g rid säd1111

iigaren d111jwa de viirdeminskningsavdrag

för

markanliiggning

som

skulle ha tillkommit förre iigaren om
denne fortfaranck iigt fastigheten.
Övergi'tr fastighC1e11 till ny iigare
genom köp. byte eller diirmed jiimförligt fang. fiir överli\taren/iJrdet <lr
d{1 överliitelsen sker giira avdrag för
den del av 1ll'skrir11i11gs11111/erlaget

verksamheten pä jordbruksfastighe-

i 28 ~ 3 1110111.
Överg~ir ('/I fi1stighct till en nv
iigan: genom klip. byte: eller diirmed

ten läggs ned utan samband med

jiimförligt !'<'mg. for överli1taren dd

avyttring av fastigheten.

<ir d;\ iln:rliitelscn sker gilra avdrag

för vilket han icke tidigare ämjutit
avdrag.

Afot.l'l'arwtde giiller

niir

fi1sio11, so111

11rse.1·

för den del av dcr 111·skrirni11gsh11ra
1111sk11f}i1i11gsriirdct för vilket han imc
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Kosmad för anskaffande av
maskiner och andra för stadigvarande hruk avsedda inventarier drages i
regel av genom årliga värdcminskningsavdrag. !\ vdrag för l'iirdeminskning .får göras antingen enligt
hestiimmclserna nedan
denna
punkt om rcstviirdcavskrivning t'llcr
med motsvarande tillämpning m·
föreskrijiema i punkt 3 b-d al' anl'isningarna till 29 ~ om planenlig
avskrivning eller punkt 4 av samma
am'i.rningar om räkenskapsenfig m·skrivning av maskiner och inl'entarier i rörelse. Ar tiflgång, som m·ses i
denna punkt, underkastad hastig förbrukning, vilket l'([nligen kan anses
l'ara fallet niir tillgången kan beräknas ha en rnraktighctstid m' högst tre
år, får dock hela anskaffningskosmaden dragas av för det ar d[1 tillgtmgcn
anskaffades.
(Angående andra och tredje
styckcna. se punkt 5 av anvisningarna till 29 ~).

Föreslagen lydelse

tidigare har medgetts avdrag. \/ad 11u
sagts giiller ii1·c11 niir verksamheten
pä jordbruksfastigheten liiggs ned
utan samband med avyttring av fastigheten.
5. Utgijicr för anskaffande av
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier dras i
regel av genom <lrliga viircleminskningsavdrag enligt hestiimmelserna
om riike11skapsl'lllig ll\"skrirni11g i
punkt 4 m· a111·is11i11gama till 29 ~
eller om rcstviirdeavskrivning i
pu11kt 5 ar samma a111'i.rni11gar. Ka11
im·e11tariemas eko110111iska fil'slä11gd
alllas uppgå till högst tre iir, nir
emellertid hela lllgiftt'll för deras
anskafjimde dras av under m1skalf~
11i11xsåre1. Omedelbart cl\'drag .får
ii1·e11 ske i .fi·åga 0111 i111·ellfarier ar
mindre 1·ärde.

Regler om al'(/rag m'.1·cende hestiiflda men i/l/e ll!l·ercrade im·e111arier
(kontrak1.1·m'.~krirni11gJ .fln11s i punkt
2 sista stycket ai· 111ll'irni11gc1ma till
41

*·

Bestiimmclsema i p1111kt 3 andra
och fjiirde styckena samt p1111kt 6 m·
anl'isningama till 29 .~gäller iiren l'id
beriikning m• i11ko111s1 m· jordhruksfastighet.

14
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6. ''Avdrag för viinkminskning av

6. Avdrag filr viirtkminskning av

tillg<'1ng s\lm avses i punkterna 3-5
av tillg<'111gen. om ei annat följer av

tillg;111g som a\ses i punkterna 3-·5
111edge.1· endast skattskyldig iigare av
tillg<ingcn. om inlc' annat fliljer av

andra och tredje styckena.

andra och tredje styckena.

å111j11lt'S endast av

skattsk~·ldig

iigare

Har arrendator eller annan nytt-

I !ar en arrendator eller en annan

jandcrättshavare haft kostnad för

nyttjandcriittshavare haft utgi/il'r fiir

ny-. till- eller ombyggnad eller annan

ny-. till-eller ombyggnad L'lkr annan

diirmed jiimfiirlig fi\rhiittring av fas-

diinm·d jiimfiirlig fi\rhiittring av c11

tighet. som han innehaft med nytt-

fastighet. som han i11nchar med nytt-

janderiitt. och blir jordiigaren ome-

janderiitt. och blir jordiigaren ome-

delbart iigare till vad som utförts. fftr

delbart iigarc till vad som har utförts.

ä1nj11t11 m·drag enligt avskrivningspl;111 med \0
procent av hela 1111sk11jfi1i11gsko.1·11111den jiir tiil'kdike oeh 111ecl 5 procent
av hl'la ansk11fli1ingsko.1·1nculen fi"ir
c1111w11 tillgclng iin som 11r.1·c'.1· i tredje

fiir nyttjanderiittshavaren dra ar dc's-

nyttjanderiittshavaren

s1vcke1. Dessutom ii1-:<'r nyttjanderiittshavarrn riitt till anlrag rnligt
punkt 311io11d1' stycket i t'nlighe1111cd
1·ad cfor fåresk rin·s.

Ilar arrendator eller annan nytt-

sa 11tgijier grno111 clrlig11 1·iinlrn1imk11ingsm·drag. ,\ 1·clrc1ge1 heriik11as enligt avskrirningsplan 1ill I() prncrnt
jår dr riik11c11 av a11.1-k11ffi1i11gsriirclct
111" tiickdi ke och 1i/I 5 procent fl"ir år
riik11a1 av a11skaffi1i11g.1·1·iirclc1111" 1111clm 11111rk11nliigg11i11g11r eller 111" hrgg111ull'r. Dessutom h11r nyttjanderiittshavarcn - scil"ill giillcr hrgg1111der riitt till primiirm·drng enligt punkt .~
tionde stycket. l/i·äga 0111 hyggnaclff
eller 111arke111liigg11ing11r, so111 iir
m·scdda af/ 11111·ii11cl11s e111/e1.1t e11 .fi/111/
<lr. fi1r dock c111.1·kaffi1i11g.1·111,~i/iern11 i
sin helhc1dras111· clcl tir del 1illg<i11gc·11
a11sk11Ui1dcs.
Har

<'Il

arrendator eller c11 annan

jancleriittshavarc haft ko.1"11111d för

nyttjanderiittshavare haft 111gificr för

anskaffande av 1illgd11g. so111 ('lllig1

anskaffande av hrgg11111/si11rc11111ricr,

punkt 3 tredje sn·ckc1 eller punk/ .J
trcdic stycke/ ej i11riik1111s i 1111sk11f/~

11111rki111·e11t<1ricr eller maskiner och

11i11gskos111ad fär hrgg1111d eller
11wrk1111liigg11i11g. eller 11r maskiner

da inventarier. som han innehar med

och andra för stadig\'arandc bruk

omeddhart iigare till ,·ad som har

avsedda inventarier. som han inne-

anskaffats. for nvttjandcr~ittshava-

I.'

Senaste lydelse I 97X:944.

andra för stadigvarande bruk avsednyttjanderiitt. och blir jordiigarcn

SkU 1980/81:25

29

N11rnrande lydelse
har med

nyttjanderiitt.

Föreslagen lydelse
och

hlir

jordiigaren omedelbart iiiwre till \'ad

ren clra

111·

cfrs.rn 11tgificr enligt

bestiimmelserna i punkt 5.

som all\kaffots. fitr nyttjanderiittshavaren iit11j11ta a\'drag enligt bestiimmelserna i punkt 5.
Har nyttjanderiittshavaren erh<'tl-

Ilar nyttjanderiittshavaren erhttl-

lit ersiittning av jordiigaren för vad

lit ersiittning av jnrdiigaren för vad

som anskaffats. far nyttjanderiitts-

som har anskaffats. fr1r nyttjandc-

havaren pi1 en g[1ng göra avdrag fi'ir

riittshavaren pii en gang giira a\'drag

elen dd m· a11.1·kc~lfi1i11gsk1Jst1111drn .fi'ir
rilken hem icke' tidigare å111j111i1
ardrag, dock icke med högre belopp
iin ersiittningen. Fiir det heskatt-

fiir md som åtffslcir oc11".1·k1frcr a1·
c111sk111fi1i11gl'l'iirclet. dock inte med

nings{1r d[1 nyttjanderiitten upphiir

upphör

for nyttjanderiittshavaren giira av-

göra avdrag 111C'd oa1'.1·kri1·e11 clel m·

drag jdr rnd so111 citastclr 011\'skrii·l't

a11s/,;, afji 1i11gs1 ·ci rc ler.

111·

högre belopp iin crsiittningen. Det
beskattningsiir dit nyttjanderiitten
far

nyttjanderiittshavarcn

a11skaf.li1i11gsk11.1·t11adc11.
till 24

4. 1" F:rsiilf11i11g /Jtl gr1111d 111· skadefiirsiikring sk11/l a11.1c1· 1·å.1·0111 i11riikr m·
a11na11 .fi1srighC't. i elen mc/11 kiipeskilli11g. som .1·k11/le he11·a i11jl11rir
cliirc.1t .fi'irsiikrad egendom i stiillet
försc1/1s. rnrit afl lu/11.fiira till intiikt m·
c11111an fi1.11ighC't eller i den 111å11 crsiilf11i11ge11 eljest 11wt.11·arar sclela11 skattepliktig inriik1 eller 111ot.1·1·a1w· sådan
al'liragsgill 0111ko.1·tnad, 1·ilke11 iir att
hii11ji'ira till nii11111cla }Örl'iin·skiilla.

4. Till inriikt a1· <11111e111 .fi1srighe1
riik1111s rad som inflyter l'itl mynring
m· .widm111 11wski11a och llllclra .fl'ir
.\'f11cligrnra11c/c hruk ars<'Cldct i111·c11r11ricr. 1·i/kc1 i cll'.1·krirni11gshii11.1·ce1uic
i111c lui11ji'irs Till brgg11cul.

till 25

2.a. 17 .·\\'drag enligt 25 ~ I 111<1111.
111edgit'l'S för sclc/1111 riirdc111i11sk11ing,
som byggnad ii1·e11 111ccl 11omwlT

1111tlcr/1<i/I och akr.wm i·årtl iir 1111derkasrc1d. A \'draget beriiknas enligt
m·skrirningsplan 111/ hygg:nadens anskaffning:sviirde. Angcil'lufc 111i11skni11g ar llt'.~kril'l1i11gs11111/erlag .fi'ir
1
"

Senasrc lydelse 1950:311.'>.

17

Senast.: lydc'lsi: 1979: 1017.

*

~

2 a. Lilgifrc>r för c111skaf)i111clc 111· en
.~ I 1110111.,
clrns c11· gc>110111 clrlige1 riircle111i11sk11i11g.wrclmg. Anlrage! bcriiknas enligt avskrirning:splan till 1·iss 11ron•111
.fiir clr rcik1wr m· byggnadens anskaffningsviirde. llc-rc'ik11i11gc11 gc'irs .fi·cl11
elen riclp1111kt 1ftl .hygg11c1tfm har .fi'irbyggnad. som arses i :!.../
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brggnad niir siirski/t värdcminsk-

digstii/lls. Ar punkt 2 h fi'(//ngår all
1111derh1ge1 för m·.1·krirni11g mlig1 1111
.fi:irn·ara111/t' punkt sk11ll 111i11skas, niir
siirskilt v~irdcminskningsavdrag beräknas för viirmcpannor. hiss11111ski11er och iiimj'örlig maskinell utrust-

ningsanlrag beriiknas för viirmcpannor och an1u111 maskinell utrustning,

se under b nedan.

ning.

Som byggnads a11skajf11i11gsviirde
amcs den l'erkliga kosmaden för dess
anskajjimde. Vid heräkning m· anskajji1i11gs1·ärdet för byggnad. som
fön·iirrnts tillsammam mt'd den
mark på 1·ilkm den är bcliigen, anses
se/ stor del ar fastighetens anska/fningskostnad belöpa på hvggnaden.
som det l'id fi1.1·tighetstaxeringen faststiillda hyggnad.wiirder 11rgör m· ji1stighete11.1· hela raxering.n-iirde. 0111
den återstående delen (/\' amkajf
ningskostnaden fiir fastigheten Fisas
mera m·se1·ärt ii1·er- eller understiga
cl/ skiiligt markviirdc, filr dock det fiir
byggnaden beriiknade viirdet Jiimkas. Ilar hrgg11ad fiin·iin·ars pil
muwt siill än genom kiip, byte eller
diir111ed jiimförligt fång, skall .1·0111
anskafji1i11gs1·ärde anses det belopp.
so111 i /Jeskatmi11gsa1·seendc kvarstår
O{ll'.1·kri1't'f för Öl'erlåtarcn om ej särskilda omstiindighcter jöranlcda annat. Vid beriikning m· anskafji1i11gs1·iirdet i rissa fall äger de tn1 sisrn
111rni11gama av punkt 3 b sista stycket
al' am·isningama till 29 ~ 111ots1·arandc tilliimpning.
I hyggnads ansk11ffi1i11gs1·ärde inriikna.1· kostnad för till- eller 0111/1.rggnad som nedlag1.1· efter fiirl'ärn·t m·
/Jrgg11ade11 samt kostnad för r<'paration och wulerluill för 1·ilken al'{/rag
inte medges på grund m· föreskrifterna i 25 ~ 2 1110111. får.Ha stycket h) eller

Har en hrggnwl 11ppfiirts lll-' den
skat1skyldige, iir byggnadens m1skaff11i11gwiirdc den skattskvldige.1·
11tgif1er för 11ppföm11de ar hygg11adrn. Till a11skafli1i11g1·1·iirdct hiinför.1·
iil·e11111gifter för till- ella ombyggnad
samt wg!fter för reparation och
11nderhtlll för vilka m·drag inte medges på grund m·fåreskriftmw i 25 ~ 2
inom. första srycket h.I eller c J och fiir
1·i/ka bidrag inte har 111gtl11. I a11skaff
11i11g1Tiircle1 .fiir en hrggnad inräknas
iii·rn 111gifter för pla111eri11g, parkeringsplar.1· eller a1111a11 jiimfiirlig
an/iigg11i11g på fi1stighete11. Vidare jär
i ansk1(f/iii11gs1·iirdet i11riik11as utgifter
som iigaren har haft ji'ir rirning a1· 1·11
hyggnad eller annat so111 tidigare har
fi11111its pli fastigheten. 11111 rin1inge11
kan anses ha varit h1·ti11gad av och
har sket! i 11iira m1sl11t11i11g till den nya
brggnadens 1tf>pföra11de.

Har en brggnad fiin·drrats ge110111
köp, /Jytc eller diirmcd jiimfiirligt
filng, skall d('// l'Crk/iga 111gifien 111gDra anskajji1i11gwärdet. Fön·ärrndcs
byggnaden tillsammans med i/('11
mark pil l'i/kcn den iir belägen. 1111ses
så stor de! al' l'<•dcrlagct för .fi1stighc-
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c) och Jör 1·ilke11 hidrng t'J 111gcltt. 1
a11skajji1i11g.1'l'iirdC't ji'ir hygg11ad i11riik11as iirm kostnad fiir {Jlantcring.
parkeringsplats och annan jiimjörlig
anläggning pil ji1stigheren, t11·cn om
anliiggningcns 1·iirde ingår i det
111arhiirde so111 .fc1ststiillts 1·id ji1stiglze1sw.rC'ringen. \lidarC' jår i anskaJr
ningsl'iirdcl inräknas kos/nllll so111
iigaren lw_ti _(ijr ri1·11ing av hyggnad
eller a1111111 so111 tidigarC' ji111nit.1· på
_ti1stigheten, om ril'llingen kan anse.i·
ha rnrit betingad m· och ske11 i 11iim
ansl11t11i11g till den nya hyggnade11.1·
upp{iirwulc.

ten hclii/lll /;tl hyggnaclen. so111dC't1·id
_li1s1iglzetsta.rC'ri11gC11 .fi1.11stiillda l)ygg1wci.1'l'iirdc1111giir <11' .f11stigll<'tc11s '1<'111
taxcring.l'l'iirde. 0111 den cl<'I a\' l'<'cl<'r/11ge1 jiir fiwighl'fl'll som l'nligt clrnna
hcriikning illfc lllll<'S ht'löpa {Jll IJ_rggnwlen 1·isas lllt'm 11\'.l'<'l'iirt iil'<'r- eller
11nders1ig11 ett .1kii/ig1 11wrkriirdc, filr
dock det .fi'ir byggnad<'n hcriiknad<'
a11.1katfi1ing.l'l'iirdet jii111kas. Har den
skattskrldige C'l/er mlgon. so111 stdr
'10110111 niiru, 1·id1agi1 dtgiirclcr .fl'ir atl
drn sk1111skrldigc skall k1111n11 tillgodoriikna sig l'ft hiigr<' w1skaffi1i11gsviirdC' iin so111 S\'ll<'S rimligt och kan
dC'I w1111.1· alt dC't/a liar skC'tt fiir all llf
niigon a1· dem h<'rcda oheliiirig fiir111å11 i bcska{{ni11g.1·m·sc·1'!1cle. skall
cmska_lji1i11g.ffiirdC'f i skiilig 111å11 jii111k11s.
Har en i11l'esrcri11gsfi111d <'. d. l'ller
starshidrag tagits
anspråk .fi'ir
w1skt1ffi1i11g Il\' en hrggnad. skall so111
a11ska/fi1i11gs1·iinfr_fi'ir hrgg11aclm 1111VC'.1· dl'// 1·akliga 111gi/il'll Ji'ir hi",i:g11ade11 111i11skt1d 111cd det it111.,pniktt1g11t1
hdoppet.
Ö1·crgår <'Il /n-gg11t1cl till <'Il nr
iigarC' pil <lllllilt siitl ii11 g<'nom kiip,
hrte C'llcr diim1ed jii111fiirligt.fil11g. _tiir
den nye dgt1re11 giira de 1·iirclc111i11sk11i11g.rnl'llrag pii hrggnacl<'ll .1'0111 skulle ha 1illko111111i1 dC'n .fi'irr<' iigt1rC'11 0111
denne .färtfimmd<' hade c'igr hrgg1111dc11. Vad m·ss sagts gc'ilfrr ocksti 0111
c·tt 111oderholag ('/ler <'Il iit'l'r/11ga11d<'
fiire11i11g ö1·crti/r l'll hrgg11ad .fi·1l11 l'tt
dollcrbolag eller l'll iil'crliltandc .fiire11i11g 1·id Scldl/11 .fl1sio11. SO/Il (/\'Se.1· i
28 .~ 3 11101/l.
Procc111s111scn fi'ir 1·iinl('ll1i11.1kningsilnlmg iir 1.5 för byggnad av

Det årliga l'iirdeminskningsal'dmget heriikna.1· l~ficr 1.5 proce111 för
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byggnad a\' sten. tq!L'I. betong ellL'r
annat jiimfiirligt material rn:h l'fier
1.75 pmc1·111 för hygi;nad av trii. I fall
som avses i 25 ~ 2 mnm. fiirsta
styL'kL'l L') /Jcriik11us ai·dwgl'f <'fia J
11rnce111. A vdrat;L't far dock heriiknas
eftn hiit;rL' 11roce11Hal. om siirskilda
omstiindighL'ter ji"ire/igga.

sten. tegL'I. hL'l<lllg l'llL'r annat jiimfiirligt matL'rial tich 1.75 fiir hyi;gnad
av trii. I fall som avsL's i 25 ~ 2 mom.
första stycket cl iir 11mcl'11fsutsc11 3.
A nlragL't fiir dock heriiknas L'ftL'r
hiigre 11ron•111scus. 0111 siirskilda
omstiindighL'lL'r fiirwill'dl'r diinill.
U1m11gcrns hrgg11cul, som

:!A !i I

1110111 .•

m·s1·.1·

i

_Jiir u1·dmg giirc1s/i"ir l'lld

so111 iirer.1·1är 0111-.1kril'cr a1· a11skutr
11i11g.1Tiird1•1 i iil'll 1111/11 /){'/0111>e/ iinT~
sriga l'lld so111 in/Irra gl'110111
ri11g

111·

111TH-

hrgg11ad1·11111tl'rit1l e. d. i sc1111-

/Ju11d med 111ru11g('!"iflgl'11.

b. 1"' Avdrai; L'nlii;t 25 ~I nwm. fiir
i1rlii; viirdL'minskning av viirmepan-

nor. hissmaskinL'rier och jiimförlig
maskinell utrustning. vars viirde
ingiir i taxL'ringsviirdet ( hyggnadsviirdet). 111l'dgi1·cs enligt siirskild
avskrivningsplan dtcr hiigre procenttal iin för byggnaden i linigt.
Viirdeminskningsanlragct l1criiknas
pi1 utrustningL'ns anskaffningsviirde.
AngitL'nde hL'riikningL'n av dL'tta viirde giillcr i tilliimplig:a delar vad snm
siigs i andra .1·1ycker 1111der t1 01·u11.
VidarL' medgL's avdrag enligt siirskild
avskrivnini;splan för anslutningsavi;ift ellL'r anliiggningshidrag avsL'ende n~·ttighL'l för fastii;het. som fastighetL'ns iigarL' erlagt. om nyttigheten
iir knuten till fastighL'lcn och ej till
iigaren PL'rsonligen.
1\\'skrh·c.1· maskinell utrustning
enligt siirskild plan. skall underlaget
för heriikning av viirdeminsknin!:-(sanlrag/i"ir brgg11wlc11 minskas i motsvarande mi'1n. 0111 rillgc111g som
ingiir i si1dan utrustnini; /ltl gmnd m·

2 h. Avdrag enligt 25 ~ I nlllm.
fiir <'1rlig \"iirdeminskning av \iinnL'pannor. hissmaskinL'riL'r och jiimfiirlig maskinL'll utrustning. vars \"iinle
in!,(~lr i taxerings,·iirdet ( hy!:-(gnadsviirdct ). medges enligt siirskild avskrirningsplan dter hiigrL' pnicentta\ ;\n för byggnaden i ii\Tigt. Viinkminskningsanlraget lxriiknas pi1 utrustningL'ns anskaffningsviirde. Ang;knde hL'riikningL'n a\' dL'lta ,·iirdL'
giiller i tilliimpliga delar vad S<'ll1 S:igs
i 171111kr 2 a andra - .fjiirdc s1rdc11a.
Vidare medges avdrag enligt siirskild
avskrivningsplan för anslutningsavgift eller anliig,!!ningshidrag avsL'L'lldL' nyttighet fiir fastighL't. som fastighL'tens iigare har erlagt. om nvttighL'tL'n iir knutl'n till fastighL'ten och il/{e
till iigaren pL'rsonligen.
:\i·.1·kril's maskinL'll utrustning enligt siirskild plan. skall undL'rlagL'l
för heriikning av \'iirdeminsknin_!!savdrag e11ligr 111111kr 2 a minskas i
motsvarande m;ln. Utr1111gl'ras sadan
utrustning. ji)r anfrag giira.1· fi"ir rnd

.fiir.1/i111i11g c//('!" rck11ikl'lls 11/l'ffk/ing

so/11 1/rc•rsrlir oc11·skri1·er m·

'" SenastL' lydcl~c 1975:.::!:'iCJ.

unskutf~

SkU 1980/81: 25

33
lyde!.~e

N111'arande lydelse

Föreslagen

h/ii·it 01111Fii11dhar i1111a11 j(1stighctl'll
mTltmts. 111cdgi1·es al'i/rag för den
dc/ m· tillgä11ge11s vt'irdc som k l'arstär
oal'skriren enligt p/anc11.
,.\ rdrag jhr ärlig 1·1'irdc111inskning
rnligt siirskild t1l'skrirning.1pltm 111cdgii·c.1· iin'n hetriijfa11dc lösa im·entarier. Utrangems sådant im·entari11111.
fiir avdrag ske Ji'ir l'{/d .1·0111 återstår
om ·sk rii ·ct m · t111.l'kaffi1i11gsFiirdct.

ningsl'iirdct i dcn 111ån heloppct Ö\'erstiger l'ad som in/lrter genom ill'Vlfring Cll' material c. d. i sam hand med
11tmngeringe11.

1\11l'ii11dcs fostighd hel! eller

3. Utgifter för a11skafji111de av
maskiner och andra för stadigvarand(' hmk t11·scdda im·emarier. 1·ilka i
t1Fskril'l1ingshii11sccnde inte hänförs
till hyggnad. dras ar rn!igt he.1·1ä111111e/scma i punkterna 3-5 l/\' am·isningama till 29
./. Am·iint!s e11 fastighet helt eller

ddvis i iigarens rördse. skall aHlrag

del\'is i iigart?ns riirelsc. skall avdrag

fi.\r kostnaden för fastigheten till dm

för kostnaden fiir den del m· fastig-

del so111 sil/11111/a anviints 11u:dgi1·as

heten s11111 har anviints i riirel.H'll

*·

3.

1
''

vid beriikning av ncttointiikt av

medges vid beriikning a\' nettointiikt

ri'irelsen i enlighet med bestiimmel-

av rörelsen i enlighet med hestiim-

serna i 29

~

med tillhiirandc anvis-

mclserna i 2')

* med

tillhörande

ningar.

anvisningar.

0111 fastighcte11.1· iigarc hegiir det.
tillii111pas punkterna 3 a-c. 7. 16 och
l 7 av anvisningarna till 21) !:i i frclg11
0111.fiwighct eller del a1· f11stighet so111
11nrii11des i rörelse bcdril'cn a1• a1111tm
ii11 Ji1stighctsiigaren. Vid 11Trangcri11g
i sådant fi11l ll\' tillgång. för vilken
jhrcskriftcma i de nc'i111nt!a punk tema
3 a-c iiro 1illii111pliga. )år t/\'dmg ske
.for 1·at! s01i1 tlter.mlr oarskrirct a1·
an sk a.tfi1i11gs 1·ärdet.
A l'Skrircs tillg<'tng som avses
denna punkt enligt m·a11nii11111da regler /('ir arskrirning m· tillgtlngar i
rörelse. rnr tillg{rngens värde icke

An1·iind1· i anntufi11l ii11 s11m t11'.1'es i
fi'irsta sn·ckct en j(1s1ighet fiir a1111at
ii11da11u)/ ii11 som hostat! skall. om
Ji1stighct.1·iigare11 bcgiir det. />cstä111111l'iscma i punkterna 3-5. 7. 16 och
17 av anvisningarna till 29 ~ tilliimpas ptl ji1stighete11 eller den del därar
som am·iinds för annat iin bostadsändamd!.

1"

A 1•skrir.1· en tillgi\ng snm avses i
denna punkt enligt hestii111111elscrn11 i

första eller 1111dra stycket. far tillg~ing
cns värde inte ingil i underlaget för

Scnastc lyJl'lsc av förutvarande punkt J l'.J69:J6.~.

3 Riksdagen /980181. 6·saml. Nr 25
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ing<"1 i underlaget fiir annan avskrivning enligt :!:'i* I mnm.

annan ;ivskrivning enliµt

till 27
2. 211 Tomtriirel~e anses f<:irdigga.
niir n:1gon bedriver vnksamhet snm
hu\'lldsakligen avser försiiljning av
mark för hebvggelse ( hyggnadslomt) fri'm fastighet, snm uppenbarligen fiirdn·ats för att inµ:1 i yrkesmiissig markförsiiljning. si'1som niir
fastighet kiipts av ett tomtbolag dll'I'
dl'likr eller niir fiirviirn~t avsett mark
som enligt faststiilld stadsplan eller
byggnadsplan iir avsedd fiir hebyggclse.
I (ivrigt anses försiiljning av h~·gg
nadstomt ingi1 i tomtriireisl'. om den
skattskyldige under tili kalenderill' fr:1nsett övcrl:itelse snm avses i 2 ~
lagen ( l 97~:970) om uppskov med
beskattning av realisationsvinst avyttrat minst frmton hyggnadstomter. Detsamma giiller om makar
under iiktcnskapet s<ilt tillhopa minst
/('1111011 byggnadstomter under angivna tid. I !ar försiiljning av hyggnadstnmtl'r skett fri111 olika fastighL'ter eller fr:\n nlika delar av en
fastighet. medriiknas vid beriikningen av antalet tidigare S:tlda lwggnadstomter endast sådana tomter
som med hiinsyn till deras inbiirdes
liige rwrmalt kan anses ingi1 i en och
samma tnmtri'irelse. Vid beriikning
a\' antalet tidigare s<'ilda hyggnadstomter lik.11iil/cs med försiiljning
uppUtelse av mark i nch för lwhyggelse. utom d;I rrilga iir om kommuns
uppbtelse av tomtriitt. Har fastighet
genom köp. byte eller cHirmed Pm211 Sena>te l\'lklse I '17'!1.:lJ7 l.

2:'i

~

m \l m .

*
1

Tllllltriin:lsc ansö föreligga.
niir n;°1gPn bedriver verksamhet som
hun1dsakliµen :l\·ser försiiljning av
mark fiir hehyggebe ( hvggnadstPrnt) fr;in fastighet. SOlll uppenharJigL'll hur fön·iin·ats för att ing;'1 i
~Tkesmiissig m:1 rk fiirsii I.in ing. s:'1snm
niir fastighet har kiipts av ett tomtbl>lag c. d. eller niir fiiniint'l hur
avsett mark Sl\111 enligt fastsUlld
stadsplan eller hyggnadsplan iir
avscdd fiir hehygµclse.
I iivrigt anses fiirsiiljning a\· hyggnalbtomt ingi1 i torntriirelse. 0111 den
skattskyldige under tio kaknder:·ll' fr:'1nsL'll iivcrliHclst' Sl.llll :l\'St'S i 2 ~
lagen ( ILJ7X:l)7!l) nm uppsko\ llll'd
beskattning av re:disations\ ilht-har
a\'yttrat minst 15 byggnadstrnnkr.
Detsamma giiller nm makar under
iiktenskapct har s:ilt s111111111111/t1gt
minst 15 hyggnadstt1111ter umkr
angivna tid. I !ar flirsiiljning a\' h\·gµnatbt.1mter skett fran olika fastighetl'r clkr fr[1n t>lika delar av l'll
fastighet. medriiknas vid heriikningen a\' antalet tidigare sakta hvggnadsl•lmkr endast <idana tllmter
snm med hiins\·n till deras inhiirdes
liigt' normalt kan anses ingi1 i en och
samma tomtrört'lse. Vid beriikning
a\' ant;1kt tidigare s:llda hvgg11;1dsto111ter liks1iil/s med fiirsiiljning uppli1telse av mark i och fiir llL'hyggeist'.
utom di'1 fri1ga iir om kommuns
uppl;itelse av tomtriitt. Ilar fastighet
genom köp. lwte eller diirmed ji\m-
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förlig ii\'erl;ltelse eller gerwm g(1va

fi\rlig iiwrLttelse eller genom g:'1\'a

ii\'erförts till fiiriildrar. far- eller

iiverfiirts till fiirfälrar. far- eller

morfririildrar, make, avkomling el-

morhiriildrar. make. avkomling el-

ler a\'komlings make. till dödsbo.

ler avkomlings make. till diidsbo.

vari den skattskyldige eller nagon av

vari den skattskyldige eller ni1gnn av

niirnnda personer iir deliigare. eller

niimnda personer iir deliigare. eller

till aktiebolag. handelsbolag eller

till aktiebolag:. handelshol:1g eller

ekonomisk förening. vari den skatt-

ekonomisk förening. vari den skatt-

skyldige ensam eller tillsammans

skyldige ensam eller tillsammans

med s{1dana personer p;I grund av

med si1dana personer pii grund av

det ..;amlade innehavet av aktier eller

det samlade innehavet av aktier eller

andelar har ett hestiimmande infly-

andelar har ett hestiimmande inflv-

tande. anses tomtrörelse föreligga.

tande. anses tomtriirelse föreligga.

om ih'erlataren och den nye iigaren

om i·iverltitaren och den nye iigaren

sammanlagt avyttrat minst /i'111ro11

sarnm;1nlagt har avyttrat minst 15

byggnadstomter. Tomtrörelsen an-

byggnadstomter. Tomtriirelsen an-

ses taga sin l>ii1ja11 i och med avytt-

ses påhii1j11d i och med avyttringen

ringen a\· den frmllrnde hyggnads-

av den femtnnde byggnadstomten.

tomten.
Försiiljning av hyggnadstomt för

Fi.irsiiljning av bygg:nadstomt för

att av anstiillda hurndsakligen an-

att a\· anstiillda huvudsakligen an-

viindas för gemensamt iindam;ll eller

viindas fiir gemensamt iindam;ll eller

till ansUilld för att bereda honom

till anstiilld fiir att bereda honnm

bostad anses ej utgöra tlimtrörelse.

bostad anses inte utgöra tomtriirelse.

~katt

om inte fiirsiiljningen giir.1· av skatt-

a\ ses i första stycket

skyldig som avses i fi>rsta stycket

eller av skattskyldig som driver

eller a\' skattskyldig som driver

om icke fiirsiiljningcn giircs av
skyldig

~om

hyggnadsriirelse eller handel med

hyggnadsrörclse eller handel med

fastigheter.

fastigheter.

Säljes hvggnadstomt av n:lgon som

Säljs byggnadstomt av nt1gon som

bedriver hyggnadsrörelse eller han-

bedriver byggnadsriirclse elkr han-

fiir~iilj

del med fastigheter. anses försiilj-

del med fastigheter. anses

ningen ing{1 i den övriga verksamhe-

ningen ingt1 i elen ii\Tiga \'erksamhe-

ten. om ickl' tomtriirelse utgör den

ten. om inll' tomtrörelse utgör den

hurndsakliga verksamheten.

hu\'udsakliga verksamheten.

Har skattskyldig och hans make.

Har skattskyldig och hans make,

om de med hiinsvn till antalet tnmt-

om de med hiinsyn till antalet tomt-

fiirsiiljningar enligt andra stycket

fiirsiiljningar enligt andra stycket an-

anses ha dri\·it tomtriirelse, icke

s~s ha drivit tomtriirelse. inre s;llt nil-

under de senaste tio kalenclertiren

gon hyggnadstornt under de sen;1s-

före taxerings[iret s:1It

n~1gon

bygg-

tc tio kalendedren t'iire taxerings-

nadstomt. anses a\'yttring av bygg-

iiret. ans('S avyttring av byggnads-

36

SkU 1980/81: 25
Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

nadstornt som diireftcr sker ei som
tonltriirelse. om icke byggnadstomtcn ing{1r i foststiilld stadsplan eller
hyggnadsplan eller a\·yttringen skett
under siidana förh(11\anden all l\lmlriirelsc p<i nytt anses föreligga enligt
bcstiimmcberna i första eller andra
stycket. Övcrl<ltelse som avses i ~
lagen (I 1178:970) om uppskov med
beskattning av n:a\isatinnsvinst verkar icke avbrytande p{1 uppeh:dl som
nu niimnts.

tomt som diirefter sker inte som
tnmtriirelsc. om inte b~·ggnadstom
tcn ing{tr i raststiilld stadsplan eller
h~'ggnadsplan eller a\·yttringen har
skdt under sitdana fiirh~illanden att
tomtriirelse pi1 nytt anses fiircligga
enligt hestiimmelscrna i fiirsta eller
andra stycket. Övcrl:ltelse som a\·ses
i 2 ~ lagen ( 1978:970) om uppsko\·
med beskattning av realisationsvinst
\"L·rkar i111e a\'brytande pi1 uppch;ill
som nu niirnnts.
Utan hinder ar 1·11d i .fi"ircgiioulc
stycke sagts skull arr11ri11g 111· hrgg11ad.1·to111t 1111ses utgiirn ll'd i f011llriirelsc, 0111 lll'ilskri1"11i11g m· fiyggnadstol/lt har sk<'ll i riirdsen och nl'llsk ril'et /Je/opp . ime har i/ter/örts till
/>eskallning 111inst tio .Jr fiire 111.rl'l"i11gsärct.
Avyttrar skattskyldig ;iterstolkn
av lagret i s; 1da11 tomtriirelse som
:t\"s<.:s i andra stvcket. anSL'S vinsten
av lknna an·ttring-- utom den dela\·
vinsten som beliiper pit mark inom
faststiilld stadsplan elkr hyggnadsplan - inte som inkomst av 101111riird-

*

Avyttrar skallskyldi,l! [tt erstoden
av lagret i s<idan tnmt riirelse snm
avses i andra

st~·cket.

anses ,·instcn

a\· denna avvttrin_!.!-- utom den del av
vinsten snm bcliiper p{t mark inom
faststiil Id st aclsplan L'ller hyggnadsplan - icke som inkomst av riirclse
11w11 som rt'alisatio11.1Ti11st. Som
skattepliktig intiikt av ri.irclse riiknas
\ikviil belopp. varmed egendomens
viircle nedskrivits i rörelsen och so111
icke iiterförts till beskattning tidigare. Vad som sagts 0111 fi:irsiili11i11gs1·i11stc11s hcska1111i11g som rcalisatio11.1Ti11st gii//er icke. nm avyttringen
kan antagas ha skett viisentligen i
syfte att bereda den skanskyldig.e
eller egendomens fiirviirvare l'ili:r
arnwn. med \·ilken nilgondera iir i
intn.:ssegernenskap.
obehörig
skattdörmiin.
Fr:1gan om oskifim diidsbos avytt-

0

se, om inte avyttringen kan antas ha
skett viiscntligcn i syfte att bereda
den skattskyldige eller t'_!.!L'ndnmens
förviirvare eller annan. med vilken
ni1gondi.:ra iir i int ri.:ssq.!.emenskap.
obehiirig skattdiirmi111. Som skattepliktig intiikt a\ t01111riirc/sc r:iknas
likviil belopp varmed cgendolllL'ns
\"iink har nedskri\ its i riirl'isen. i den
1111/11 11edskri1·11i11ge11 inte har ittcrfiirts till beskattning tidigare.

Fr{tgan om diidshos av\"ltring av

37

SkU 1980/81: 25
Nuvarande lydelse
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till

tomtrörcl.~c

eller c.i hedii111c.1· p{1
samma siitt som om den avlidne
verks@lt avyttringen.

Föreslagen lydelse
hyggnadstomt

~ir

att

ldnfi.ira till

tomtriirclse eller ej he1hi111.1· pi'i samma siitt som om den a\'lidnc hade
vcrkstiillt a\'yttringen.

3. Fastigher ..10111 fi'in·ii!Tas gc1w111 kiip. hrl<' <'Ila cliimlt'd Jii111/iirlig1 .f1111g. 111giir 0111siir111i11gsrillgä11g
hos fi1srighersiigarc11. 0111 tle1111e eller
d<'1111cs 111ak,· het!rii·('/' hrgg1111/l.1·riiffls<' eller lw11dcl lll<'tl .fl1sriglll't<'r.
Ocrsa11111w giillcr 0111 fi1sriglll'rsiiga,.c11 clla t!c11n<'s make iir ffirewgslcdarc i e11.fi/11w11sfi'irert1g och fi1stighcre11 sk11lf<' ha 111g;orr 0111sii1111i11gs1illg1i11g i hygg11at!sriirdll' 1'/ll'r handel
111('(l .fi1sriglwra 0111 dl'n hade Ji'i1Tiirl'll/S m· .fi/111a11.1fi'ireragc1.
Vad ifii1:1·1a .11_1·ck1·1 wg!s giilla il/fe
0111
u) .fa.1·1ighete11 llfl/l('llburfigen har
.fön·iin·111s fiir sradig1·a1w1de a111·ii11d11i11g i fordhmk. skogshmk C'/ler
riirclsc. so111 hcdrin m'fi1srighersiigarc. cl('/lllt'S make clfa ai· fi/111<111sfi'irc1ag i l'ilkc1 fi1s1igllt'rsiigarc11 eller drn11es make' iir fi:ii·cragslcdarc.
/I I fii1Tii1Tcf m·sa t'll- l'lfcr fl'ii(a111ilisfi1srighe1 so111 uppc11/Jarfigc11
skall .1tacligl'(lrt111dc am·ii11das so111
hoswd .fi'ir .fi1srigh1·tsiigarrn eller dc11111'.1· llltlkC clfl'I'
cl .fi'in·ii1Tc'f 11/!/h'llharligrn llt'll
saknar sm11ha11d 111etl den tll' fi1srigherstlgare11 b1•dri1·1111 /n·gg1u11/sriirc/sc11.
Har en .fastighet. som i111e iir
rm1siirr11i11g.1·1 illg,/ng. i ·arir fiire111ålför
/>_1·gg11111/sarl>ctc i /n·gg1111dsriirclse.
so111 - direkr eller ge110111 t'll l1t111clt'lsholag ·- hcclrii·s a1· .fi1.1·tight'lsiigt1rrn.
skall 1·,·irclt't a1· ar/Je/cl tas llflfl su111
i111iikr i hygg11c11l.1Tiirt'l.\'('/I. !Jcclril's
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/1ygg11utlsriirc/s('ll -· clir<'kt clla gc110111 ett hu11dcls/Jo/11g - a1· f\'si.1k
perso11 skull dock 1·iirdct al" dc11m·.1·
eget urhetc tas llflf' so111 i11tiikt <'llcla.11
01111·aror111· 111a ii11 ringa riirdc 111s 111
ur brgg11utlsriirc/.1c11 i .111111f>11llll 111ccl
arbete/.
/1111ch11r sk1mshlclig aktie eller
a11clcl i <'Il Ji1.11ighctsfiirrnl11111cl<' .fdr<'tag och skulle llligo11 111· .fiirctagcts
Ji1stighcter ha utgjort 0111sii1111i11gstillgä11g i hygg11ad1Törcl.H' eller /11111clel
med .fi1stighcter 0111 dc11 h11clc i1111ch11fis ""den skattskyldige. skall akti<'11 C'ller a11clt'le11 a/ISC.\' lllgt'ir11 {ll/ISiitl11i11gstillgä11g. \!((({ m1 .rng1s giil/cr
dock c11dast 0111
a i fiJrctagct iir ett fil111a11sfiirctag
och de11 sk1111skrldigc iirföre111gsfrd11re ifiiretagct eller 111ake till.fi'irc111gslcdan'.
h! i11trcs.1·l',~c111e11sk11p 1·/jc.1·1 n)da
111cl/1111 dc11 .1k1111skyldigc och fi.irt'Wget f'ller
c) färct11ge1 iir cll /11111delsbolag.
I Jiill sm11 m·scs iförcgilende srrckc
c) skall - Ji)n/10/ll a11dele11 -- m 11101
1111dclc11.n-1m1111fr del 111· hwuldshn/11gets fäs1ighetcr anses so111 m11sii1111i11gstillgil11g hos dcläg11rc11. Vad 1111
sagls giilfrr dock nu/as/ clt' a1· /w/11g<'ts fi1stighe1cr so111 skulle h11 lllg,iort
0111sii1111i11gstillgå11g1ll' 0111 de i1111chafis 111' dcliigarc11.
Ska11skrldig. so111 t;nligt bcstii111111clsema i dc1111a a11ris11i11gsp1111kt
ellcr 111111k1 ./ i1111char 0111sii1111i11gs1i!lgci11g. a11scs bcdrirn riirclsc .
./. 1-i:>n·iirl'ilr skattskrldig ,l!,('11<1111
c//T eller 1csta11u•111c eller gt•1w111
bodcl11i11g i a11/cd11i11g ar 111ukc.1· cliicl
l'iirdepappa. Ji1.11ighc1 cller lik11a11de
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tillgång ..10111har11tgiort 11111s1itt11i11gstillg1/11g i drn ([l'/idncs riirc/.1·C'. (//l.\"l'.1·
tillg1illg<'ll 111giir11 0111sii1111i11gstillgci11g
iil'l'll hos c/C'n .1k11tt.1krlcligc'.
Vad i f(lrsta .1·1rckl'I sc1g1s g1illa
c11clc1st 0111
"I dm .1ka11skrldige 1·id ridp[(f1kl1'n/iirfi"il"l"iil"l"1't siiill' hc'drit'l'r riirds1'
l'ilkC'n rillgdngen h11clc lll,!!.f11r1
0111siitt11i11g1rillgc111g 0111 clrn /11u/efi.ir1·cirrn11 ge110111 kii/1. brll' C'llcr dänned
jii111/i"irlig1 fiing.
hl den sk1111skyldigc 11r.1er 1111 fimsii11a de11 111·/idnes riire/sc eller
c) 111111w1 sk1111.1b1dig iin so111
111·ses 1111dcr al och /i) _fol"l"iirrar
rillg1/11g. so111 iir 11('{/skri1·e11 1·id fi"irriil"l"CI, och 11rs11ir f/·i/11 all hcgiirc1
111·sk11tt11i11g.
Med 111-.1ka1111i11g m·.1es 1111 dl'n
skattshldige 111r 1111p 11cdskril'l1i11g1'11s he/01111 som i111iik1 a1· riire/se ji"ir
dcr iir då ji"il"l"iirt'l'I iigde m111.

till 2X ~
I .cl Till intiikt a\" riin:lsc hiinff"iras
I. Till intiikt av riirelsc hiinff"irs
samtliga intiikter i pC'1111i11gar eller samtliµa intiikter i pengar eller
\·arnr. som influtit i riirl'lsen. Detta
varor. som har influtit i riirc•lsL'll.
innehör. all intiikten skall \·ara av
Detta innebiir. att intiikten skall vara
si.1dan beskaffenhet. att den normalt
av sitdan beskaffenhet. all den nuriir att riikna nll'd och ing<·ir s1/so111 ett
rnalt iir att riikna med nch ingiir so111
led i denfi'ir\"("i/"l".ITl'rKSlllllhCt, 1"11/"()//l
ett led i den ijl·t1g111·arc111dc {i"irl'i'irl".l.f1·1/g11 iir. Hit riiknas alltsit inflytande
1·('/'ks11111hl'IL'll. Hit rii knas alltsi1
betalning för varor elkr produkll·r.
inflytande betalning för varor eller
produkter. snm den skattskyldiµe
som den skattskyldige fiir i /11111dd
h1111dlar 111l'd eller tillwrkar. [kl
eller tillverkar. och giillcr detta iiwn
sagda giiller ii\·en dii riirelscidkaren
.frir det Jidl. 1111 rörelseidkaren \id
vid Ö\"er"littelse av riirelsen li1ter
ii\·erli1telse a\" rörelsen till 1111111111
befintliga varor l'lkr produkter inµ:I
lt1ter i ih erli1tt:ben ing<t befintliga
i överlalL'lsen. Denna l'iverlatelse
varor eller prndukter. l.knna iiverli1tclse utgiir d[1 sii att siiga dL~n sista
uq!iir dt1 si1 att siiga den sista affärscl Senast<.' lydelse 1979: 11-llJ.
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affiirsh~inJclscn

hiindelsen i hans ri\relse. Diirem1.1\
riiknas inte hit siidan in!iikt. som kan
inflyta till den skattskyldige l'id sidan
av rörelsen eller utanför vad som
normalt iir att anse s11111 driftinkl.lmst. 1. ex. vid avyttring av 11L'rsonlig li\segendom eller fiir stadig,·arande bruk i riirclsen avsedda fasti!!l1cter. lntiikt. som C'f/11111.1· genom en
sädm1 obcrl.lende av riirt'lscn gjord
avyttring. skall 1as upp .w111i111iik11·id
heriikning 111· rC111ismio11.1Ti11.11 enlig!
35 och 36 {~. So111 skattepliktig
intiikl riiknas inre statligt a\·gf111gsvederlag i form av engimgsbclopp till
renskiitsclutövare i samband med att
han upphör med sin renskiitsel.

i hans rörelse. Däremot riiknas icke hit s{1dan intiikt. som
till den skattskyldige kan inflyta \'id
sidan av rörelsen eller utanför vad
som normalt iir att anse såsom driftinkomst, såsom exe111pelris vid avyttring av personlig liisegendom eller
för stadigvarande bruk i rörelsen
avsedda fastigheter eller andm tillgångar - angiic11dc fiir sädant /m1k
m·scdda maskiner och andra im·e11t11rier så ock patenträllcr och liknande
1idsbegrii11.rncfr n"itlighctcr iirc11so111
hyresriiller och rättigheter m· goodwills 1ul111r. se dock andra och tredje
styckena hiir 11cdw1. Den intiikt. som
crlulllcs genom en dylik. oberoende
av rörelsen 1·crkstiilld avyttring. skall
tagas i hl'lraktande 1·id inkomsthcriikni ngen för fön ·iin·s källan tillji"illig
förriirv.1Tcrksm11he1 och bedömas
cfier de för denna fiin•iif"l'skiilla stadgade gr111ul1'r. Såsom skattepliktig
intiikt riikna~ icke statligt avgängsvedcrlag i form av cngangsbelopp till
renskötsel utövare i samband med att
han upphör med sin renskötsel.
Till intiikt av rörelse hiinförs iwiikt
vid avyttring av för stadigvarande
bruk avsedda maskiner och andra
inventarier sa111t därmed vid beriikning av viirdeminskningsavdrag likställda tillg<ingar (jfr p11nktema 7 och
16 u1· a11ris11i11ganza till 29 ~). Till
iwiikt m· rörelse hiinf<:irs även intäkt
l'id myt/ring av patc11triitt eller lik1u111de ridshcgriinrnd rät1ighc1. Detsamma giillcr i11tiik1 1·id m·rirring ar
hrresriitt och 111· Faru111iirkc. fir111({m111111 eller w111a11 riit1igher (/\' goodwills m1111r. Om beriikning i vissa fall
av intiikt vid överliitelse av skepp

Till intiikt av riirt'lse hiinförs 1·1ul
som inflyter vid avyttring av maskiner och andra för stadigvarande
bruk avsedda in\'L'nlaricr clla a1·
1illgå11gar som iir likstiillda med dessa
vid beriikning av viirde111inskningsavdrag. Om bcriikning i vissa fall av
intiikt vid överl<itelse av skepp och
luftfartyg 111. 111. finns bestiimmelser
i 2 ~ lagen (I %<i: 172) 0111 avdrag för
avskrivning
p<i
skeppskontrakl
rn.

111.
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och luftfartyg: m. ni. finns hestiimmelser i 2 ~ lagen (I %6: 172) om
aHlrag för avskrivning pi1 skt'ppskontrakt m. m.
Skattskyldi!_!. som driver tomtrörelse. byggnadsriirelse elil'r handel
med fastigheter. skall scl.10111 int:ikt
av riireben llJ>J>faga vad som influtit
vid försiiljning av s(tdan fastighet
eller del diirav. oh('l"0<'11clc ai· siill<'I
ji"ir .fi1.1tighetc•11.1 fii1Tii1Ta11dc och
tiden .får i1111chm·1•1. vardkr frt1gan
om och i vad 111t1n nettointiikt uppstf11t !_!enom fiirsiiljnin!_!en kommer
att bero pi1 resultatet av rörelsen i
dess helhet under beska1tning:st1rct.
Lhin·i,/ iak11ages u[(iver \'ad som
giiller enligt anvisningarna till 27 ~
följande. Om fastiµhet. som ulgiir
lagari/lgd11g i to1111riirc/.1·c'. bl'gg11aclsriirclse eller hc111clcl 111ccl fi1stighcta.
förviirvats innan riirelst:n 1>1)/>ii1jats.
heriiknas fastighetens viirde vid
tiden for rörebens p:lhörjande pi1
samma siitt som vid beriikning av
realisationsvinst enligt punkterna I
och 2 av anvisningarna till 3h ~.
Detta viirde utgör fastighl'lens uppriiknade ingangsviirde i riirelsen
iivt'n vid senare <irs taxeringar. 0111
en ska11skrldig. som bed1fra eller
1idigare /Jc'd1frit riirelsc. al',l'llrarfi1.1tighct c/fcr del 111· Ji1stighc1 so111 llc111
.fl'irstadigrnrandc bruk a11rii111 i riirclsen. skall drn del c11'_forsiilj11i11gs.1·11111111a11 smn bcliitJcr pc/ .1cldww tilf
fästighetc11 hiirande tilfgc111g11r. 1·i/k11
rid /Jcrc'ik11i11g ai· 1·iirdc111i11sk11i11g.11/l'Clrag hii11/i'iras cl/('!" hii11/i:irts tilf
11w.1ki11('1" och 1111dru i11rell/aric•r 1/fi·
111111ktc•ma 7 och /() cll' c1111·irni11gama
riff 29 .~!. 1111p111gas så.rn111 i111iikt m·
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Skattskyldig. som driver tnmtriireisL'. byg:gnadsriirelsl' eller handel
med fastighl'lcr. skall sn111 intiikt a\·
riirclsen ta Il/i/> \'ad som liar influtit
\id fiirsiiljning a\· sadan fastighl'l
dkr del diirav su111 111giir 11111sii1111i11gs1il/gcl11g i riirt'/S('ll, ,·ardll'r fr;igan om och i vad 111i111 nett1li11tiikt !tar
uppst<itt genom fiirsiiljningcn komml'r att bno p;i rl'sultalt't a\' riirl'lscn
i dess helhet undn heskattningsiiret.
Utiiwr \'ad som giiller enligt anvisningarna till 27 ~skall clii1Tid ic1k11c1.1
följande. Om fastighet. snm utgiir
0111.1ii1111i11gs1illg<i11g i riird11» !tar för\ iirvats innan ri·irelsen /lilhiiricu!t'.1"
beriiknas fastighetens ,·iirde vid
tidrn !'lir riirdsens pi1hörjande p<i
samma siitt som \'id hl'riikning a\'
realisations,·inst enligt punktl'rna I
och 2 a av am·isningarna till 3(1 ~.
Detta viinle utgiir fastighetens uppriiknade ing<ingsviirde
iiven vid senare ~1rs taxeringar.
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~rde/se

riirdH'. 1·an·11101 åt1'rs1åc11dc clcle11

111·

/("irsiilj11i11gs.1111111111111 sk ,i/I llfl/ll11g<1s
siisu111 i111iik1 t1r 1i//(ii//ig fiirriiffs1·akrn111hc1. i clc11

1111/11

de i 35

.~

<111girn<1 ji'ir111sii1111i11g<1rn<1 fi'ir .1k(//fl't'lik1ig r1'<1lis<1tio11.1Ti11s1 Ji.'ir1•/igg11.

i\ n·11m.1 /{1s1iglw1 so111 urgiir 0111siir111i11gsrillg1/11g i riirl'l.H' sk<1// 1·iirclc111i11sk11i11g.1m·clrc1g so111 /ieliif"'rf''' ricl
fi'ire a1'_r/1ri11ge11 1/1crfiirns 1ilf hc.1ku1111i11g i riirclsl'll.

t.:tskiftar s\·enskt akticbolag cller S\'t:nsk ckonomisk fiirL'ning tillganµ pi1
annat siitt :in gen\lm s:idan fusion !->11rn av~es i 2:-\ ~:; 111\llll. 0..:\1 skulk ,·id cn
fiirsiiljning :l\· tillgi111gcn köpeskillingcn ha varit skattepliktig i fiin·iinsbllan. anses holagl'l cller fiireningen ha f1tnjutit skattcplikti,l! inkomst. som orn
tillg<'1ngcn s{1lts. Sl)m köpeskilling giillcr diirvid tillg<ingens Ycrk liga\ iink Yid
utskiftningen.
till 2LJ ~
1. 22 Har annan fastighet helt eller
I. l lar annan fastighet helt dlcr
deh is anviints i iigarens egen rörelse.
delvis anviints i iig<trens egen riirclsc'.
far hnesviirckt av vad sil anviints
frir h\TesYiirdet a\· ,·ad .rn111 f'll dc11<1
icke m·clragas s1iso111 0111k11stnad i
siitl anviints inte dras m· so11111mlwstriirL'lse11. Dt'lta hyresviirde har niimnad i riirclsen. Dl'tta ln-res\'iink har
Iigen icke 11ppiagi1s s1isu111 inkomst
niimligen i111e ragits llfifi .10111 ink1'lmst
av annan fastighet (jfr punkt 1 av
m· annan fastighl't (_jfr punkt 1 a\
anvisningarna till 24 ~ ). AvkastninganYisningarna till 24
Avkastningen av fastigheten kommer i stiilkt till
en av fastigheten kommer i stiillet till
svnes som en del a\' riirclseinktimssynes som en del av riirelseinknmsten.
ten.
Har Lkn skattskyldige i riirelsc.
Har den skattskyldige i riirelse.
som av honom utövats. för föriidling
som har utövats a\· honom. för
eller förbrukning tillgodog_jort sig
föriidling eller förbrukning tillgndoprodukter fr{1n eget jordbruk eller
gjort sig produkter fd1n eget jord11~1gon dess biniiring eller fr:tn egl'l
bruk eller ni1gon ckss hiniiring L'lkr
frim eget skogsbruk l'lll'r ri1iimnen
skogsbruk eller rC1ii111nen fri'111 eg.en
fr;'rn egen eller av h111H.llll brukad. i
l'ller av honom brukad. i rörelsen ej
rörelsen il111' anv:ind fastighet. skall.
anviind faqighet. skall. siiso111 av 21
llCh 24
framg~1r, Yiirdet <I\' sadana
.\0111 framg<lr :!\ 2 J lll'h 24 ~~. Viirdet
produkter eller raiimnen i 1issa fall
m si1dana pn>duktcr L'lkr raiimnen i
llfif!IOl!<IS .11/s11111 intiikt av fastighcvissa fall tas llfl/I .10/JI intiikt av

*).

**

22
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ten. Sker så. for samma viircle arfiiras .1cl.1·0111 omkostnad i ri.irelsen.
Dc1.1a111111a giiller. om han i rörelsen
tillgock>gjort sig produkter a\ annan
rörelse. so111 Iran 111ö1·a1 och sllm.
efter tr i 18 ~ siigs. iir att anse sllm
S:irskild för\'iirvskiilla.

fastighl'ten. I .l'lrdllnt .firll for samma
viirde drils m· .10111 l1mkostn~1d i
riirclsen. Dellll giilkr ocksci. om han
i riirelsl'll hilr tillgtidogjort sig prllduktcr a\' annan a1· lrono111 11tii\'11cl
riirl'lse. som iir att anSl' som siirskild
förviir\'skiilla.

Kostnad för inköp och plantering
a\' triill och bw•kar för yrkcsmiissig
frukt- eller biirodling fiir efter den
skattskyldigcs eget val 11\'draglls
antingen i sin helhet .för det i·ir
kost11adcn 11ppko111111i1 dia enligt
111'.~krirni11gspla11. Vid planenlig arskrirni11g fördl'las ko.\'/1wdcma 11cl el/
1111/al år i f('ilid sil att de kan i si11 lrellre1
a\'dragas under den 1idrv111d odlingen heriiknas vara ekonomiskt anviindbar. föreskrifterna i punkt 16
sjiitte stycket iiga nzotsrnrande tillliimp11i11g.

Utgi/ier för inki\p och plantt'ring
a\' triid och buskar fiir vrkesmiissig
frukt- eller hiirodling ft1r dtcr den
skattskyldiges eget \·al drus m·
antingen i sin helhl!! dt'l {1r dtl
i11k1}jll'I dia pli1ntai11grn lrc1r iigt
r11111 eller gc110111 <irliga 1·iirde111i11sk11ingsm ·drug.
Viirde111i11sk 11 ingsc11 ·drllger beräknas enligt ai·skrirning.1plan 1ill 1·iss procent .fiir clr riiknlll m·
11dli11g<'11.\ 1111ska/fl1i11gs1·iirdc. Bcriikningcn giirs Ji·i/n drn tid1J1111kt clcl
odlingen har .fi'ircligsrc'illt.1. Procrntsatscn fiir l'c'irdc111inskning.1a1·drc1g
hestii111.1 c:fier clrn tid odlingen beriiknas vara ekonomiskt anviindbar.
Hireskriftcrna i punkt ](1 sjiitte och
.\jw1dc styckena skall tillc'i1111ws.
~- Utgi/ier för anskaffande av
maskiner och andra fiir stadig\·arande bruk avsedda inventarier dras i
regel e11· genom iirliga viirdeminskningsavdrag enligt hestiimmelscrna
0111 riikenskapsenlig avskrivnin!! i
punkt 4 ella 0111 rc.1·rn'irdea1•skri1·11i11g i llllllkt 5. 1\1111 i111·rntaricrnc1s
ekono111isk11 !il'.l'fiingcl 111//a.1 111111,~li
till hiigq trt' {1r. Jilr c'/llt'llaticl helc1
utgificn för deras anskatlandt· clrus
111· under anskaffningsiiret. 0111eclclbart ardrag ji)r c'il'rn ske i fi·iigc1 0111
in1·c111c1ria a1· 111inclrc rc'irclc.

3. a. c.' Kos111ade11 för anskaffandt'
av maskiner och andra för stadigvarandc bruk avsedda in\·cntarier
ardrages i regel gt'nom {\rliga viirdcminskningsavdrag antingen enligt
bestiimmclscrna 11cd1111 i de1111a
punkt för planenlig 111·skrirni11g eller
iii111likr reglerna i punkt 4 för riikcnskapsenlig avskrivning. Äro tillgångar. \'t1ro111 1111 iirfi·dga. underkastade
hastig fi"irhntk11i11g. Filket r11111igcn
kan anses \'arafi1lle1. 11iir de beriiknas
/rara en raraktighctstid ar hiigst tre
{1r. 1111) dock oc1Fse11 0111 plc111enlig
eller riikcnskapscnlig a1·skrirning tilllii1111)(1.1 under anskaffnings~irct e11·2.1 S.::nast..: lyddsc al'

förutvarandc punkt 3 a

197<i:S~.
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dragas hela kost1wilc11 frir dcra'
anskaffande.
1lar f{1111ansfiireta!,! anskaffat inventarier. som uteslutande eller si1
gott som uteslutande iiro avsedd;1 fiir
företagskdares eller honnm n~irsuiende persons pri\·ata bruk. Jilr
avdrag so111 hiir 111'.l'<'.1· <'i ätnj11ta.1.

Ilar <'tt fomansfiirl'tag anskaffat
i1wt:ntarier. snm uteslutande eller si\
glltt Slllll uteslutande är avsedda för
foretagskdares eller h\lnom niirstaelllk persons privata bruk. 111cdg<'.1
inte anlrag pil gr1111d cll' a11.1'/wl.fi1i11g-

(punkt 4 tolfte stycket)
A11gåc11dc' avdragfi'ir 11t'dskrir11i11g
ar 1·iirdct cl riittighctcr till ln·erw1.1 lll'
111aski11cr och andra .för stadigrarande lm1k a1·sC'dt!a inventarier rnligt c'}
tirllgjorda kör)('kontrakt stculgas
punkt 2 av anvisningarna till 41 ~-

('Il.

lfr.i.:/1'r ()111avdrag111'.l't'l'11t/1' l>ötiilld11 111e11 i11t1' /c1·c'n'rade inventarier
tko11trakt.rn1•skrii·11i11g) .fi1111.1 i punkt
2 sisw stycket av am·isningarna till
41

~-

I far den skattskrldigc rrkat c11"<lrag
.fiir 1·iirdc111i11skning en· i111·c'11t11ri('f',
skall 111·dmgC't anses 111eclgi1·et i den
111cln det har 111c•cl/hr1 att den ta.rcn111C'
inko111.1·1c11 har h('f'iiknats till /c/g/'l'
helo11p ii11 111111cll's sk11//c 1111 .\kel/ clll'r
111cd/iirt en iikning ar .får/11st so111
hcriilligar till 111·drag rnligt /Jes1«i111111clscn1C1 i /11gc11 ( llHJ0;(1.1) 0111 räl/ till
jiir/11sw1fii111ni11g 1·id t11.rai11g f(jr
inkomst. /m·cntariemas w1sk11fl~
11i11g1Tiirdc 111i11skat 111cd 111cdginu1
1·iirdc111i11skningsc11·dmg 11tgiir det
sk11ttc'111iissiga rcst1·drdl't.

(punkt 4 första stycket)
4. cJ Skattskyldi!,! nu/. efter diiro111
hos \axcrin!,!Sll~imnd eller. om bcsv~ir
anfiirts. liinsriitt .fiwnstiillt yrbndc.
heriilligas att llllllcr .f!'irntsiitr11i11,t; 11r
11wt.11·c1ra11de arskril'l1i11g i riikcnska/1<'1'/UI tills vidare 1/t11j11111 avdrag för
111•skril'l1i11g 1/ 11111ski11cr eller andra
/i'ir st11dig1'(11w11/c hruk 111·scdda
in\'L'ntaricr i <'11/igh<'t 111ed lwstii111111c/.1a11a nedan i de1111a fJ/lllkt ji'ir
c4 S.:naslc lycklsc 1979:(112.

4. Skattskyldig kan efter yrkande
hos taxeri1.1!!snii11111d eller. 1.im bcs\'iir
. har anfiirts. hos l:insriitt 111l'llgc.1· riitt
att tills \'idare fä avdrag för 1·iirdc111i11sk11i11g a1· sina in\'cntaricr <'nligt
rcg/crn11 i denna an1·i.111i11g11111nkt 11111
r ii k ens kaps c n I i g m·skrirnin_l!.
Sn111 fiirutsiittnin!! j(ir detta giilla
a) att den skattsk~·ldigc ltt1r haft
llrdnacl hokfiirin!,! som a\'slutas 111cd
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r ii k c 11skapsc11 I i g a\'Skrirning.
Siiso111 fiirutsiittning hii1Ji'ir skall giil/a ;1tt den skattskyldige haft ordnad
bokföring. som avslutas 111edd\'/
1·i11sr- och jör/11s1ko1110. sa111t att tillfredsstiillamk utredning föreligger
om rnd so111 iltcrsttlr i besk111111i11gsa1·S<'C11dc oa1·skri1·1·t m· a11skafji1i11gsriirclc1 cl ifi·clg11rnra11dc 1illgc/11g11r
s111111 dessa ii1·c11so111 m·skril'l1i11g11r å
desa111111a i Lien skattskyldiges riiken~kaper och i företedd utredning
redu\'isas pft sitdant siitt. att trygghet
föreligger att vid avyttring av tillgtmgarna franulcl<'s 111iiiligcn llflf)ko111111wu/e vinstn ej skola 1111dgt1
taxering.

Föreslagen ~vde/se

c'irsl>oks/111:
/J) all a1·dmge111101s1·crrar m·1kri1·11i11g1'11 i riikl'llska111·ma;
c) att tillfredssUllande utredning
fi.ireliggcr llll1 i111·c11tt1ric·n111s ska111·111iissiga rc.11riirdC';
di all i11r1·111crricma och urskri1·11c1
hclopfl rcdm·isas pa !'Il s;idant siitt i
den skattskyldiges riih·nskaper lll'h i
företedd utredning att trvgghet föreligger att vinster 1·id a1·yttring av
tillgiingarna i11rc 1111.!giir hesk111111i11g:
.l'Cf/11(

I') air - IJ/11 clc11 skct11skyldig<' i111c
111111riilltlf 1/rshoks/111 ji'ir cle1 11iin11cr.1·1
ji'ircg1/c·11dc• riikc11ska11.1·clrc1- cl1•1 hok.fi'irclcr riird<'t ar i11n•111uricn1t1 .fiir<'
arskril'l1i11g hcsliimls 111cd 111gc/11gs/Jl/lf k I i in 1·1·11 wricmcrs .1 k clflc111iissiga
r1•s11·iirdC' 1·id h<'skc11111i11gsclrc1s i11-

gch1g.
(punkt J h fjiirde stycket)
Scism11 rillgclngs anskaffningsviirde
skall anses. rh~1 tillgtl11gc11 förviirvats
genllm kiip eller byte elkr diirmed
jiimfiirligt fang. den vi;:rkliga kos111ati<'11 for dess anskaffande llch. d;i
tillgci11gc11 11111111rl<'des ii1·agci11 Iill
ri'ir<'l.1·c11. dess all111ii1111a .rn/111·iirdc vid
tiden för ii1·1·rgå11gc11. Dock skall
iakttagas följande. Har rillgc/11g i
sc1111h1111d med förl'iin· m· dl'!1 riirelse.
l'Clri clc11 nr11jas, er/1111/i1s a11111n·/eclcs
iin genom kiip eller byte eller lbrmed jiimforligt fring. skall. diir ei
siirskilda nmstiindigheter 1i// e11111c11
/i'ira11/et!11. st/som anskaffni ngsviirde
frir 1illg1/11grn anSL'S det hchi11p so111
kl'cl/"S/c)r i /lcskclll11i11gsc11·sC'1'11c/1• oc11·skrin'/ /nr iii·crlå1t1re11. Skulle t!C'r i
11ågot.fi11/ />c/i1111crs. cr11 den skattsb·ldige eller nit)!llll. som star lwnom

So111 anskaffningsviirde fi'ir i11l'<'llrt1ria skall ansL'S. d;i i111·c11/llriema
h~·1r fi\rl'iin·ats genom kiip. byte eller
tbnned jiimfiirligl fitng. Lkn n:rkliµa
111gi/iC'11 för dems anskaffande och.
di·1 i111·1•111t1riemcr har fii1Tc'irl'ill.1· 11.1
11111w1 siill. clcrns 11111rkllltdl'l'iircle vid
tiden för .fi'irriirl'c'I. Dllck skall följande iakttas. Har i111·C'11/crrien111
i11gc/11i1'11 riirelse. s11111 dl'11 sk1111skylt!igc har fi'i1'l'iirl'Cll 11c'i cr1111cr1 1·ii11 iin
genom kiip l'lkr hvte eller diinnL·d
jiimfiirligt fong. skall. 0111 i1111' siirsk iIda 'imst :i ndi ghe tcr/i'ircmlccla w11w1, so111 anskallningsviirde för
i111·c11111riem11 anSL'S det .fiir drn ricligcm· iig(l/'<'11 giillcr11t!c sk(lffCllliissige1
rcs11·iirt!C'I. Har den skattskyldige
('ller 11i1g1.ln. som star lwnnm niira.
\'idtagit ittgiird fi\r att drn skattskyl-
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nära. vidtagit Mgiird för att den

dige skall kunna tillgodoräkna sig ett

skattskyldige skall kunna tillgodo-

högre anskaffningsvärde iin som

riikna sig ett högre anskaffningsviir-

synes rimligt och kan det 1111t11s att

de iin som synes rimligt. och kan det

detta har skett för att bereda obehö-

1mt11gas att detta skett för att åt

rig förmån i beskattningsavseende åt

någon av dem bereda obehörig för-

någon av dem, skall anskaffnings-

mån i beskattningsavseende, skall

värdet i skälig mån jämkas.

anskaffningsvärdet i skälig m{111 jäm-

Som anskaffningsvärdc för inl'entarier, som moderbolag eller övertagande förening ö1·errar från dotter-

kas. Stlsom anskaffningsviirde för

tillgång, som moderbolag eller övertagande förening Öl"('l"fag('I" fr{m dot-

bolag eller överlåtande förening vid

*3

terbolag eller iiverli'ltande förening

sådan fusion, som avses i 28

vid siidan fusion. som i 28 ~ .1 rnom.

mom .. anses det skatte111iissiga rest-

fön·111 e/l('I" andra styckct avses, skall
anses det belopp, som vid fusionstillfälll't kvarstår i beskattningsa\'seende
011\'skriret hos dotterbolaget eller

l'iirder vid fusionstillfället hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

den överlfttande föreningen.
(punkt -I femte stycket)

I !ar skattskyldig bctriijjimde under beskattningsåret 1111sk11jfade till-

gclng11r tidigare tltnj11ti1 i punkt 2 av
anvisningarna till .+! .~ omji)rmiilt
avdrag å Fiirdet ai· riittiglzet till lc1·ercms 111· tillgångar enligt ej f11/lgjord11
köpekontrakt. skal! 1·id beräkning 111·
al'dmg flir 1·ärdeminskning med 30
procent al' anskaffning.n-iirdet såsom
anskaffningsv~irde

anses den verkli-

ga kostnadC'n minskad med det tidi-

Har skattskyldig medgivits avdrag
för ko11trakt.rnl'skril'l1i11g avseende
im·entarier, som har anskaffats under beskattningsåret, skall som
anskaffningsviirdc anses den verkliga utgifirn minskad med det tidigare

medgivna avdraget. Detta skall gälla
iil•en när investeringsfond eller liknande ill'siittni11g tagits i anspråk för
anskaffning av i111.·e111arier under
beskattningsåret.

gare jämlikt nyssniimnda stadgande

åtnj11tna avdraget. Vad nu sagts skall
iiga motsvarande tilliimpning, om
investeringsfond i enlighet med v11d
för sådan jimd finnes stadgat tagits i
anspdk för avskril'ning av under
beskattningsim:t 1111sk11ff11de rillgd11gar.
(punkt -I andra - fjärde och sjiittc elfte styckena)
Avdrag för avskrivning cl hiir ifrå-

Avdrag för avskrivning får för
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garara11dc tillgångar må för visst
heskattningst1r ätnjlltas med högst
trettio procent för år riiknat av summan av bokfört värde å tillgångarna

visst beskattnings{ir gö1ps med högst
30 procent för år räknat av summan
av bokfört värde på inl'e11t11riema

enligt balansriikningen för närmast
föregtiendc räkenskapstir och an-

föregående räkenskapsår och anskaffningsviirdet på sådana under

skaffnings\·iirdct å sådana under

beskattningsåret anskaffade in rentarier, vilka vid beskatmingsårets

bcskattningsäret anskaffade tillgtlngar, vilka vid utgången ar
beskllllllingsåret fortfarande tillhörde rörelsen. Vad sålunda stadgats
skall gälla crn\·sett när under beskattnings{\ret tillgångarna anskaffats.

Hava under beskattningsåret tillgängar ar 1111 iji·tlgm·C1ra11de slag. som
anskaffats före ingången (Il' samma
år. avyttrats eller hava dylikll tillgå11gar gi'ttt förlorade. därvid för
sismiimnda fllll forsiikringsersättning m·talats. 111å siirskilt avdrag jör
arskrirning åtnjutas med belopp

enligt balansräkningen för närmast

utgång fortfarande tillhörde rörel1111 sagts gäller oavsett när
under beskattnings{tret im·entaricma har anskaffats.

sen. Vad

Har im·entarier. som har anskaffats före beskat111ingsårets ingång.
avyttrats under beskattningsåret eller' har den skattskyldige riitt till
försäkringscrsiittning för inventari-

er. som har gMt förlorade under
fJeskattningsåret. medges ett särskilt

mlltsvarande den i anledning av

avdrag med belopp motsvarande
den i anledning av avyttringen eller

avyttringen

eller försiikringsfallet

försäkringsfallet uppkomna intiik-

uppkomna intäkten. Därest sklltt-

ten. A nlragct får dock i/lie överstiga

skyldig erhållit avdrag i C'n!ighet med
bcstiimmclH'rna i detta stycke, skall
underlaget för beriikning av avdrag
enligt nästjöregående stycke fastställas till motsvarande liigre belopp.
Ilar ett siirskilt högt pris eller
eljest en siirskilt hög kos111ad för
tillgång hetingats därav. att den ska-

underlaget för beriikning av avdrag
enligt femte stycket. Har den skattskyldige fått avdrag SO/Il 1111 sagts
skall nii11111d11 underlag faststiillas till
motsvarande lägre belopp.
Har ett siirskilt högt pris eller
eljest en siirskilt hög utgift för inventarier berott på att de skall utnyttjas

lm utnyttjas för ett siirskilt arbetstill-

för ett siirskilt arbetstillfälle eller för

fälle eller för en konjunktur, som

en konjunktur. som väntas bli endast

viintas hli1·a allenast tillfällig. eller av

tillfiillig. eller av annan liknande

annan liknande omstiindighet. må

omstiindighet. medges för det be-

för det beskattnings;lr. varunder tillgången anskaffats. avdrag göras l'id
i11komsthcriik11i11gc11 för sådant överpris eller siidan merkosmad. Diirest

skattningsår, varunder im·cntariema

avdrag som nu sagts medgivits. skall
avdrag enligt bcstiimmelserna i and-

har anskaffats. avdrag för sådant
överpris eller sädan lllerntgift. Om
avdrag som nu sagts har medgivits,
skall avdrag enligt bestämmelserna i
femte stycket beräknas på diirefter
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ra stycket hL'riiknas

1)

diirefter iiter-

stitende del av anskaffnings,·iirdct.

Ot1ktt11

~rdelse

iiterst;\endc' del av anskatlningsdrdct.

ovan

sradgas 111ri

0111·sctr 1·ad ovan /i'ircskrii·s får

avdrag 111cdgil't1s för

avskrirning

anlrag fiir a1·skril'ning llll'ilges med

med belopp snm erfordras fi\r att det

hdopp som l'l'fordras fiir att det

\'ad

bokförda ,·iirclct icke skall iiverstiga

bokförda \';irdet im<' skall överstiga

anskaffningsviirdet

1111

anskaffnings\'iirtkt u1· samtliga i11-

ifrtlg111·am1u!t' rillgängur, vilka vid
111gc111ge11 111· hl'skt11111i11gstircr fnrr.fi1ra11de tillhörde riirelscn. sedan it

Vis;1r skt111.1·krldig att 11ci11111dc1 rill-

1'1'111aricr. l'ilka 1·id h<'skc11t11i11gsclrt·1s
111gc111g tillhiirde rörelsen. scdanfi·cl11
detta drde hur alTiiknats en heriiknad ~irlig a\'skri\'l1ing av 20 pwcent.
Visar den skarrskrldigc' att i111"·111arienws \'Crkliga l'iirde understiger

gcl11g11rs

iil'en c'll s;'tlunda beriiknat 1·{irde.

1)

samtliga

detta viirde avriiknats en hcriiknad
{1rlig avskrivning av ti11g11 pnicent.
,-l~rkliga

viirde understigcT

iiv<?n sölunda hLTiiknat viirdc. mil

nwclgcs avdrag för

avdrag 111cdgit·c1.1· iii111riil för /iiinn·

a\'skri1·ning sn111 11101ir<'ra.1· a1· clcrru.

c/<'11

ytterligare

hCli11gt1cl ytterligare avskrivning. Vid

Vid tilliimpning a1· hestiimmelserna i

tillämpning av bestiimmclserna i det-

detta st veke skull i fri1ga om anskaff-

ta stycke skola i fdga om ;mskaff-

ningsviirde och anskaffnings;'1r för

ningsviirde och anskaffnings;lr för

i111·c111c1ril'I', som hur ii1·ertagits ge-

*3

rillgc/11gc1r. som övertagits gennm

nom siidan fusion som avses i 2X

sådan fusion. som i 2X ~ 3 mom.

mom .. de i fusionen deltagande före-

avses. de i fusionen deltagande fiire-

tagen anses

S<>lll

en skattskyldig.

tagen ansl'S snm en skattskvldig.
D;'1
under

1illgd11gar.

som

heskattningsill'et.

anskaffats
avyttras.

fh i11re11t!lrier. som har anskaffats
under

beskattningst1ret.

a\'vttras.

förlnras eller sciso111 _fi'ir riirclsc11

förlmas eller utrangeras umkr sam-

ohrukhar11 utrangeras umkr samma
{1r. 111å a\'llrag c/111j111as för anskaffningsviirdet eller om·skri1·c11 del diirCll'. l\kd avyttring likstiillc.1· cler j(1/l.
att 1illgti11g 111wgc·s ur riirelsen för att
tillföras annan riirc/sc. so111 111gar
siirskild förviir,·skiilla. eller för att
nyrrfas för annat iindamal. Att
belopp. som l'l'hi1/le.1· vid avvttring a\'
tillgång. i sin helhet skall 11pp1ag11s
se/som int:ikt a1· ri.irelse. cliiro111 sraclgas i punkt I andra stycket av a11\'isningarna till 28 ~Fi1111es skattskyldig hcn·a i riikenskapl'rna rakstii/11 avskri1·ning med

ma iir. 111cclg<'s avdrag fiir anskaff-

stiirre belopp iin der, l'armed han

ningsdrdet. \1ed a1·yttring liksriill.1
att i11l'e111uria ras 111 ur rörelsen fiir
att tillföras annan förl'iirvskiilla eller
för att 11111'1i1ulus för annat iindamitl.

A i· /11·.1·tii111111dsa1111 i punkt I andra
st\'ekct av am·isningarna till 28

~

fi'cll11g1ir att belopp. snm crhcills vid
avvttring av i111·1·11wria. i sin helhet
skall ws Uf'fl .w111 int:ikt al' riirelse.

H,n skattskyldig gfo/'/ a1·skrirning
med stiirre belopp i riikL'nskaperna
iin han .får dra m· vid taxeringen.
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iiger åtnjuta avdrag vid taxeringen,
må den omständigheten att avdrag
för m-'skrivning medgives med lägre
belopp än vad i räkenskaperna
m'skrivit.1· icke föranleda ändring av
det värde, 1'arå räkenskapsenlig
avskrivning beräknas. Avdrag för
belopp. med l'ilket den skattskyldige i
räkenskaperna verkställt avskrivning
utöver vad vid taxering blivit godkänt, må åtnjutas först sedan taxeringen i fråga blivit slutligt avgjord
och enligt särskild av taxeringsnämnd eller, om besvär anförts, länsrätt godkänd avskrivningsplan, avseende en tid m' minst fem år, räknat
från och med beskattningsåret efter
det varunder avskrivningen i fråga
verkställdes.
Den omständigheten att vid tilllämpning av bestämmelserna ovan
avdrag vid beskattningen skall överensstämma med avskrivning enligt
räkenskaperna utgör ej hinder för
skattskyldig att efter övergång till
räkenskapsenlig avskrivning utöver
avdrag enligt räkenskaperna tillgodogöra sig från tiden före övergången resterande, i räkenskaperna gjorda men ej vid beskattningen åtnjutna
avdrag antingen inom ramen för
avskrivningsplan som avses i punkt 3
eller, med taxeringsnämnds eller, om
besvär anförts, länsrätts särskilda
medgivande, på en gång eller enligt
särskild av vederbörande nämnd
godkänd avskrivningsplan avseende
en tid av högst tio år. Efter övergång
till räkenskapsenlig avskrivning må
dock i intet fall .fådant avdrag tillgodonjutas, som avses i punkt 3 c tredje
stycket.

föranleder inte detta att det värde. på
vilket räkenskapscnlig avskrivning
beräknas, pth'erkas. Det ö1·erskj11tande beloppet får i stället, sedan
taxeringen i fråga har blivit slutligt
avgjord, dras av genom årlig avskrivning efter 20 procent för helt år,
räknat från och med beskattningsåret efter det under vilket avskrivningen i fråga verkställdes.

4 Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 25

Den omständigheten att vid tilllämpning av bestämmelserna ovan
avdrag vid beskattningen skall överensstämma med avskrivning enligt
räkenskaperna utgör inte hinder för
skattskyldig att efter övergång till
räkenskapsenlig avskrivning utöver
avdrag enligt räkenskaperna tillgodogöra sig avdrag för sådana
avskrivningar, som har gjorts i
räkenskaperna före övergången men
inte har föranlett avdrag vid beskattningen. Avdrag för sådant belopp
görs genom årlig avskrivning efter 20
procent för helt år.
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Har före ö1•ergång till räkenskaps-

Har skattskyldig före örergång till

cnlig avskrivning ska1tskyldig vid
taxeringen tillgodoräknats större
värdcminskningsavdrag än enligt rä-

räkenskapsenlig avskrivning tillgodoräknats större viirdeminskningsavdrag vid taxeringen än enligt

kenskaperna, skall. för åstadkom-

räkenskaperna. skall. för åstadkom-

mandc av överensstämmelse mellan
tillgångens återstående värden enligt
räkenskaperna och i heskattningsavseende, det belopp. varmed tillgång-

mande av överensstämmelse mellan
i11ventariernas bokförda värde och
deras skattemässiga restvärde. det
belopp.
varmed
im·entaricmas
skattemässiga restviirde understiger
dc1 bok./('irda v:irdet. /as llfi/1 s11111
skattepliktig intäkt under det första
beskattningsiu. för vilket riikcnskapsenlig avskrivning gäller. eller.
om den skattskyldige hegiir det, med
en tredjedel för nämnda beskattningsår och vart och ett av de två
närmast följande åren.

ens värde sålunda i beskattningsavseende understiger värdet enligt räkenskaperna, upptagas såsom intäkt
under det första beskattningsår. för
vilket räkenskapsenlig avskrivning
gäller. eller. om den skattskyldige
hellre vill, med en tredjedel för
nämnda beskattningsår och el/ vart
av de två närmast följande åren. Vid
tillämpning av detla stycke skall även
sådant på tidigare år enligt m·skrivningsplan belöpa11de 1·ärdeminskningsa1·drag, som de11 skattskyldige
ej k11;111at utnyttja, ames hava tillgodoräktiats honom.
Har aktiebolag eller ekonomisk
förening, som åtnjuter al'(frag för
avskrivni11g å maskiner eller andra
för stadigvara11de hruk a1•sedda
i11l'entarier i enlighet med bestämmelserna för räkenskapse11lig arskrivning, övertagit dylika tillgångar
genom sådan fusion. som i 28 § 3
mom. avses, och ha dessa tillgå11gar i

Har aktiebolag eller ekonomisk
förening övertagit inventarier genom

*

sådan fusion. som avses i 28 3
mom .. och har dessa i11re11taricr i
räkenskaperna upptagits till högre
värde än vad som enligt bestämmelserna i tredje stycket skall anses som
anskaffningsvärde för bolaget eller
föreningen. får företaget efter yr-

räkenskaperna upptagits till högre

kande hos taxeringsnämnd eller. om

värde än vad som enligt bestämmel-

besvär har anförts, hos länsrätt med-

serna i punkt 3 b sista stycket är att
anse som anskaffningsvärde för
bolaget eller föreningen må företaget efter därom hos taxeringsnämnd
eller, om besvär anförts, länsrätt
framställt yrkande beriiuigas att även
efter fusionen tillämpa riikenskaps-

ges rätt att iiven efter fusionen tillämpa räkenskapscnlig avskrivning under förutsättning att skillnaden mellan det hokförda värdet och anskaffningsviirdet. beräknat enligt tredje
stycket. tas upp som intäkt under det
beskattningsår. då fusionen ge11om-

SkU 1980/81: 25

51

N11\'ara!lde lydelse

Föreslagefl lydelse

enlig avskrivning, under förutsätt-

förs. eller. om företaget begär det,

ning att skillnaden mellan värdet
enligt räkellskaperna och anskaff-

med en tredjedel för nämnda
beskattningsår och vart och ett av de

ningsvärdet, beräknat på sätt i punkt
3 b sista stycket sägs, upptages som

två närmast följande åren.

intäkt under det beskattningsår, då
fusionen geflomföres, eller, om företaget hellre vill, med en tredjedel för
nämnda beskattningsår och ett vart
av de två närmast följande åren.
(punkt 5 andra och tredje styckena
av anvisningarna till 22

*)

Vid restviirdearskrirning får skatt-

skyldig. under förutsiitt11i11g ai· mots1.•am1ule m·skrin1i11g i riikenskapcr11a. åt11j11ta avdrag för visst beskattningstlf med högst 25 procent för år
riiknat av tiffgtlngarnas rcstviirde.
Med restriirde förstås 1illgångarnas
bokförda i'iirde rnlig1 ha/ansriikni11gen riikenskapsåret niirmast före
beskattningsåret

med

tillägg

av

a11skajji1i11gskosf!lade11 för tillgå11gar, som anskaffats under hcskattningsåret. och med avdrag för
belopp motsvarande vad som utgör
intiikt i form av vederlag fiir under

samma är myllrade, skadade eller
förlorade 1i/lgångar. Dock skall i
res11·iirdet ej inriikllas anskafji1ingskosrnade11för1illgång som anskaffats

5. Vid restviirdeavskrivn i n g medges den skattskyldige
avdrag för visst beskattningsår med
högst 25 procent för är riiknat av
avskril'l1ing.rnnder/aget för maskiner
och andra im·emarier. A Fskrir11i11gs11nderlaget wgörs m· inrentariernas
skattemässiga rcstviirde vid utgången
m· det närmast föregående beskattningst1rct med tilliigg av anskaff
ningsviirdet för in1·e11taricr, som har
anskaffats under heskattningstlret

och som 1·id wgången m· detta for(farande tillhiirde riirelsrn, och med
avdrag för belopp motsvarande vad
som utgör intiikt i form av vederlag
eller .försiikri11gsers1ittfli11g för i111·en-

1arier som har anskaffats fiire
beska1111ingsåre1.1· ingång och som har

under beskattningsåret och avytt-

avyttrats eller förlorats under be-

rats. förlorats eller !//rangerats 1111der

skattningsåret.

samma år.

Visar den skal/skyldige all im•c111aricmas l'erkliga 1·ärde 111ulers1iger det
ska1temiissiga rcs11·iirdct efter avdrag
enligt bes1ä111111elsema i försw s1ycke1. medges de1 y11erligare avdrag som
11101irem.1· lll' de11a.
Vad som föreskrii's om riikcn-

Anskaff11i11gskos//lade11/ör maskincr och andrafor s1adigl'ara11dc bruk
m·scdda im·entarier heriiknas med

skapsenlig avskrivning i punkt 4

andra-fjärde sam/ .1jiit1e. sjunde och
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iakttag<mde i tillämpliga delar 111·
punkt 3 /J sista stycket av am·isning-

nionde styckena giillcr i tilliimpliga
delar också i fråga 0111 restviirdeav-

arna till 29 .~. / övrigt gäller /Jetriif

skrivning.

[ande restvärdeavskrivning i tilliimpliga delar vad som föreskril'l'.\' om
räkcnskapsenlig avskrivning i punkt

4 tredje, femte och sjunde-elfte styckena av niimnda anl'isningar.
~' Avdrag för jäml'iil ske fiir

fJ. Avdrag mligt he.1·tii111melsa-

riirdemimkning. som patcntriitt och
liknande tidsbegränsad rättighet 1111-

na i punkterna 4 och 5 för iin'n göras
fiir wgifter för a11skafji1i11g al' patcnt-

5.

dergått på grund m· minskning ar

riitt och liknande tidsbegriinsad riit-

giltighetstiden. Det iir hiirvid utan

tighct. Det iir hiirvid utan betydelse

betydelse om rörelseidkaren förviir-

om rörelseidkaren har förviirvat riit-

vat rättigheten för att utnyttja den
vid tillverkning som han bedriver

tigheten för att utnyttja den vid
tillverkning som han bedriver eller

eller om han tillgodogör sig riittighc-

om han tillgodogör sig riittighetcn

ten genom att övcrlf1ta utnyttjandet

genom att övcrl[1ta utnyttjandet av

av denna till annan. Genom ränte-

denna till annan. Ocksa wg(fia för

minskningsavdrag avdrages också

anskaffning av hyresriitt och av

kostnad för anskaffning av hyresrätt

varumiirke. firma eller annan riittig-

och av varumärke. jimumamn eller
annan rättighet av goodwills natur.
Beträffände viirde1ninsk 11ingsa1·drag för tillgång som avses i första
stycket äga föreskrifterna i p1111ktem11
3 och 4 motsvarande tillämpning.
Om moderholag eller övertagande

het av goodwills natur tlra.1· m· enligt ,
de nämnda bc.rn'immc/senrn.

förening genom sådan fusion. som i
28 ~ 3 mom. första eller andra strcker
a1'.ffS, övertager patenträtt, lzrresrätt
eller tillgång m· goodll'ill1· natur. skall
vid beräkning av 1·iirdeminskni11gsavdrag och av l'aci som återstår

0111·-

skrivet al' anskaff11i11gsl'iirdet av tillgå11gen stl anses som om bolagen eller
föreningarna wgjort en skattskyldig.

7.

2"

Kostmule11 för anskaffande av
byggnad. 1·ilkcn iir avsedd för
25
2h

7. Utgifter för anskaffande av en
byggnad. som iir avsedd för anviind-

Senaste lydelse av förutvarande punkt 5 1466:724.
Senaste lydelse 1975:259.
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ning i iigarens rörelse. dras a1· genom

anviindning i iigarens rörelse. m·drages genom ärliga viirdeminskningsavdrag enligt föreskrijtema i denna
punkt. Är fråga 0111 rent tillfälliga
hyggnada. m·sedda att anviindas
endast ett fötal <lr. fär dock hyggnculskostmulrn i sin helhet m·dragas
för det år d[1 anskajji1ingen ägt

draget heräknas enligt ankrirningsplan till l'iss proce/lf f'iir år riiknat 111·
byggnadens 1111skalfi1ings1·iirdc. lkriikni11ge11 giirs från dl'll tidpunkt del
byggnaden har fiirdig1tiillts. I _fi-1/ga
0111 en byggnad. som iir m·sedd att

rum.

användas endast ett frita! f1r. för dock

I byggnads anskaffningsviirde inräknas ej l'iirtlet m· s{1dana delar och
tillbehör. som iiro avsedda att direkt

iirliga viirdeminskningsavdrag. A 1·-

a11skaff11ings11tgiftem11 i sin helhet
dras m• det {ir dii hyggnaden anskar
fiulcs.
I en byggnads anskaffningsviirde
inräknas inte llfgifter för si.id ana delar
och tillbehör. som iir avsedda att

tjfö1a byggnadens anviindning för

direkt tjiina byggnadens anviindning

rörelseiindamM. iit·en

för rörelsciindam{1l (hrggnadsi111·en-

deras 1·ärde ingår i det vidfästighetstaxcringcn
.fi1ststiillda hyggnadn·iirdet.
I enlighet hiirmed i11riikn11s ej i
1·ärdet lll' industribyggnad 1·iirdct lll"

.rn111

tillgi111gar avsedda för den industriel-

skiner. anordningar för godstrans-

0111

tarier). I enlighet hiirmed riiknas
hygg1111dsi111·e11t11ricr i c.'11 indu-

stribyggnad tillgi1ngar avsedda för
den industriella driften. si\som ma-

la driften såsom maskiner. anord-

port som t. ex. riils. traversbanor

ningar för godstransport som t. ex.

och hissar. beh[1llarc. stiillningar för

riils. traversbanor och hissar. beh;lllare. stiillningar för lagring e. d.

lagring e. d .. samt anordningar fi\r
anviindningen av dessa tillg[111gar

samt ej heller 1·iirdct m· anordningar

somt. ex. särskilda fundament. Som

för anviindningen av dessa tillgimgar

hygg11adsi111·entarier räknas vidare

som t. ex. särskilda fundament. I
byggnadens 1·iirdc inräknas vidare ej

ledningar för vatten. avlopp m. m ..
avsedda att direkt tjäna den indu-

l'iirdet av ledningar för vatten.

striella driften. och speciella viirme-

avlopp m. m .. avsedda att direkt

anliiggningar.

ventilationsanord-

tjiina den industriella driften. eller

ningar och siirskilda skorstenar för

1·iirdet ar speciella viirmeanliiggningar. ventilationsanordningar eller siir-

avledande av gaser och annat som

skilda skorstenar för avledande av
gaser och annat som alstras vid

nadsinl'cntarier i en byggnad som är
avsedd för affiirsiindami'1l riiknas

produktionen. I l'iirdct m· byggnad

exempelvis hyllor. diskar eller annan

som är avsedd för affärsiindamftl

e.i

m·

alstras vid produktionen. So111 IJygg-

butiksinredning. rulltrappor m. m.

hyllor. diskar eller annan butiksin-

en konstruktion. för vilken ett byggnadsvärde har faststiillts

redning. rulltrappor m. m. Tjiinst-

vid fastighetstaxeringen. i sin helhet

inräknas exempelvis

värdet

Tj~instgör
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gör konstruktion, för vilken byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen, i sin helhet eller till viss
del som maskin eller redskap, såsom
kan vara fallet med oljecisterner och
siloanltiggningar, anses 1·iirde1 m'
sådan konstruktion ej ingå i hyggnadens l'iirdc.

eller till viss del som maskin eller
redskap. st1so111 kan vara fallet med
oljecisterner och siloanhiggnin_l!ar.
anses c11 si"tdan konstruktion so111
f1yggnadsin 1•enraricr.
Diire111r1t
inriiknas i a11skat.fi1ingsriirdet .får en
l>vggnad 111gificr för sådana mu1rd11ingar so111 iir nödl'ändiga .får l>yggmulens all111iinna a111·c'i11dning. såsom
ledning för 1·at1c11, arlopp. cll'ktrisk
sfr<)m eller gas och annan liklll111dc
anordning. ,·\11ska.fjl1ing1Tiirdc1 Fir
rn lcdning so111 iir arseddför .1rl1·ii/ en
brgg11ad.1· a111·iindning /är rörc/sciindamåf som hyggnadens allmiinna
c1111·iindni11g fördelas mellan bygg11adsi111·rntarier och byggnaden i .fi'irhällmulc till hur stor del ar ledningen
so111 tjänar riire/seiinda111älct rcspcklive byggnadens all111ii111111 a1ll'änd·11ing. Ledni11gen skall dock i sin
helhet hiinföra.1· till hyggnadsinre111arier om utgiflema fiir ledningen 1ill
111i11st tre fjärdede/ar kan anses hiinfarliga till rörclseiind1111u/lc1. 0111
utgifterna för ledningen 1i/I mins/ tre
.fjärdedelar kan anses hiin.förliga 1i/I
hyggnadens a/1111iin11a 11111·ii11cl11i11g
skall ledningen i sin hl'lhct hiinfiiras
1i/I byggnaden.
I fr{1ga om hyggnadsinl'ell/aricr
tilliimpas de föreskrifter som enligt
punkterna 3-5 gii/IC'I" för maskiner
och andra .fiir s1adig1·11ra11clc hruk
m·sedda inventarier.

I fråga om 1illgångar, 1•ifkas riirde
enligt andra och 1redje styckena ej
i11riiknas i l1yggnadms riirde, tilliimpas i stiille1 ek föreskrifter som enligt
punkterna 3 och ../ gälla fiir beräkning al' l'iirdeminskningsal'llrag
m. m. för maskiner och andra inventarier i rörelse.
Av punkt 16 fjärde stycket framg{1r, att l'iirder al' vissa till marken
hörande anordningar inräknas
anskaffningsvärd..:t för byggnad.

Av punkt 16tffdjcstycketframgitr
att wg(fier fi:ir vissa till marken
hörande anordningar inriiknas
anskaffningsvärdet för <'n byggnad.

55

SkU 1980/81: 25
Nuvarande lydelse

Föreslagen

~vdelse

äl'en om de icke ingå i byggnadn·iirdet.
Värdeminskningsavdrag för byggnad beräknas på elt anskaffning.n·iirde. bestämt enlig/ de grunder som
angivas i punkt 3 b sista stycket. Har
byggnad förvärvats tillsammans med

den mark. på vilken den är belägen.
anses så stor del av fastighetens
belöpa
på
anskaffningsko.1·mad
byggnaden. som det vid fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Om den återstående
delen (H' anskaffningskostnaden för
fastigheten visas mera avsevärt övereller understiga ett skäligt markvärde. fär dock det för byggnaden
beräknade värdet jämkas. Till anskaffningsvärdet räknas iiven de
kostnader för till- eller ombyggnad
som nedlagts efter förvärvet av byggnaden.

Har en byggnad uppförts m' den
skattskyldige, är byggnadens anskaffningsvärde den skallskyldiges
utgifter för uppförande av /Jyggnaden. Till anskaffningsvärdct hänförs

även utgifter för till- eller ombyggnad. Har en byggnad förvärwl/s
grnom köp. byte eller därmed jämförligt fång. skall den 1wkliga utgiften utgöra anskaff11ing.1Tärdet. Förvärl'{ldes byggnaden tillsammans
med den mark på vilken den är
belägen, anses så stor del av vederlaget för fastigheten - i förekommande
fall efter avdrag för egendom som
avses i 2 kap. 3 .§ jordabalken belöpa på byggnaden, som det vid
fastighetstaxeringen
fastställda
byggnadsvärdet utgör av fastighetens hela taxeringsvärde. Vad som
enligt denna beräkning anses belöpa
på byggnaden kan även innefatta
/Jyggnadsinventarier. Vederlaget för
byggnadsinventarier skall avräknas.
varef1er anskaffningsvärdet för /Jyggnaden erhålls. Om den del av vederlaget för fastigheten som enligt denna
beräkning i111e anses belöpa på byggllluien jämte byggnadsinventarier visas mera avsevärt över- eller understiga ett skäligt markvärde. får dock
det för byggnaden beräknade ansk({f}i1i11gsl'iirdet jämkas. Har den
skal/skyldige eller någon. som står
honom nära. vidtagit åtgärder för att
den skal/skyldige skall kunna tillgodoriikna sig el/ högre a11skaffnings1•iirde än som synes rimlig1 och kan
det antas att detta har skett för all åt
någon av dem bereda obehörig för-
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Avdrag för årlig värdeminskning
av byggnad beräknas enligt avskrivningsplan till viss procent av anskaffningsi•ärdet. Procentsatsen för värdeminskningsal'draget bestämmes
efter den tid byggnaden anses kunna
utnyttjas. Vid denna bedömning
skola beaktas jämväl sådana omständigheter som att byggnadens ekonomiska varaktighetstid kan antagas
komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar, förändringar
med hänsyn till teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och
liknande. Är på grund av särskilda
omständigheter av annan art än nyss
nämnts byggnadens värde för rörelsen begränsat till förhållandevis kort
tid, skall hänsyn tagas även härtill.

Föreslagen lydelse
mån i beskattningsavseende, skall
anskaffningsvärdet i skälig mån jämkas.
Har en investerings/onde. d. eller
statsbidrag tagits i anspråk för
anskaffning av en byggnad, skall som
anskaffningsvärde för byggnaden anses den verkliga utgiften för byggnaden minskad med det ianspråktagna
beloppet.
Övergår en byggnad till en ny
ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång, får
den nye ägaren göra de l'ärdeminskningsa1•drag på byggnaden som skulle ha tillkommit den förre ägaren om
denne fortfarande hade ägt byggnaden. Vad nyss sagts gäller också om
ett moderbolag eller en ö1•ertagande
förening övertar en byggnad från ett
dotterbolag eller en överlåtande förening 1•id sådan fusion, som a\'ses i
28 § 3 mom.
Procentsatsen för värdeminskningsavdrag i fråga om en byggnad
bestäms med hänsyn till den tid
byggnaden anses kunna utnyttjas.
Därvid skall beaktas även sådana
omständigheter som att byggnadens
användningstid kan antas komma att
röna inflytande av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Är på grund av
särskilda omständigheter av annan
art än nyss nämnts byggnadens värde
för rörelsen begränsat till förhMlandevis kort tid, skall hänsyn tas även
till detta. Så kan vara fallet exempelvis då fråga är om en byggnad för
utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller då en byggnad, som
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Sfi kan vara fallet exempelvis d;i

iir beliigt•n p{1 annans 111ark och som
Wll'iilllls i riirelsc. vid nyttjanderiittens upphörande illll' skall liisas av

fråga iir om byggnad för utnyttjande
av en begränsad malmfyndighet eller

dl1 byggnad. som iir beliigcn pI1
annans grund och som 1111\'iindc.1 i

jonHigaren.

rörelse. vid nyttjanderiittens upphörande icke skall lösas av jordiigaren.
Skattskyldig för i fr{1ga om bygg-

Skattskyldig far i fr{iga om en

nad, som iir avsedd att anviindas i

byggnad. som iir avsedd att anviin-

hans rörelse. göra avdrag inom

das i hans riirelse. göra avdrag inom

avskrivningsplancn - utom f'iir årli-

avskrivningsplanen - utom med {1rli-

ga viirdeminskningsavdrag - med JO

ga viirdeminskningsavdrag - med JO

procent av drn p[1 planen upptagna

procent av de p;'1 planen upptagna

kostnaden för ny-. till- eller ombyggnad. A l'llraget j()rdclas med 2 procent under l'art och cl/ m· de fc'm
första beskallningsclren riiknat friin
och med det år clä kostnaden nedlagts. Örerlåtes byggnaden inom
drnna tid1'.v111d. för den nye ägaren på
motsrnrande siill tillgodoriikna sig de
al'lirag som återstå för örcrlätarcn.

urgiftcma for ny-. till- eller ombyggnad (pri111iirm·clmg). Pri111ära1·drt1get
111edges med 2 procent .fi"ir år riiknat
fri111 den tidpunkt då hyggnadcn eller
c/rn till- eller mnhvggda delen m·
l>rggn(/{len har fiircligstiillts. f-i'in·iir1·as byggnaden m· en ny iigarc, for
d!'nne tillgodogåm sig de pri111iim1·drag som clterstclr fiir elen förre iigaren.

Utrangeras eller nedril•es i rörelse

Utrangeras en i rörelse anviind

anviind byggnad. för avdrag .1·kc för
av

byggnad. fiir avdrag gåras för vad
som itterstitr oavskrivet av anskaff-

anskaffningsviirdet. i den m;"\n delta

ningsviirdet i den mi111 /1cloppct över-

belopp överstiger vad som influtit i·id
avyttring av brgg11ads111aterialicr
o. dvl. i samband med utrangeringen
eller ril'11inge11.
11. 27 Punkt J å11ondc stycket av
anvisningarna till 22 iiger 1110ts1·ara11dc tillii111pni11g betriiffande in-

stiger vad som inflyter ge110111 avyttring av hygg11ad.1·111atl'rit1l t'. d. i sam-

vad

som

åtcrstf1r oavskrivet

*

band med utrangeringen.

11. Punkt I sjunde stycket av

*

anvisningarna till 22 tillii111pas ockscl betriiffande inkomst av rörelse.

komst av rörelse.

16. 2x Kostnaden för anskaffande

16. Utgifter för anskaffande av

av sädana markanliiggningar p{1 fas-

siidana markanliiggningar p;i fastig-

tighet. avsedd för anviindning i iiga-

het. avsl·dd fiir anviindning i iigarens

rens rörelse. som avses i andra stvck-

riirclse. som avses i andra stycket.

27
2x
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ct. al'drages genom iirliga viirdcminskningsavdrag enligt föreskrijierna i denna punkt. Avdrag medgires
endast för sådan kostnad som
bestritts av den skattskyldige och
avser arbete. rilket utförts under tid
han ~igt fastigheten. Arfr<\ga om rent
tillfälliga anläggningar. avsedda att
användas endast ett fr1tal i'tr. far
anskaffningskostnaden i sin helhet
ardragas för det år di! anliiggningen
anskaffades.

dras av genom Mliga värdeminsk-

I anskaffningsi·ärdct för markanläggningar inräknas kostnaden för
sådana markarbeten genom vilka

marken göres plan eller fast. såsom
röjning lll' triid, buskar nch {/ll/1111,
schaktning a1• jord- och bergmassor,
uppförandet av stödmurar och torrläggning av marken. Till anskafr
ningsviirdct föres iiFen kost11aden för
rivning av byggnad eller annat som
tidigare funnits på fastigheten. Vidare inriiknas i anskaffni11gsviirdet
kostnaden f"i.ir olika anordningar
säsom vägar. kanaler. hamninlopp
och andra tillfarter. körplaner. parkeringsplatser. fotbollsplaner och
tennisbanor eller därmed jämförliga
anläggningar för personal. planteringar e. d. samt. i den mfm de ej vid
fastighetstaxering iiro att hänföra till
byggnad. iiven brunnar. källare och
tunnlar e. d.

ningsavdrag. Avdrag medges. om
~jiitle stycket,
endast för sådana 111gifter som lzar
bestritts av den skattskyldige .1jäfr
och endast om utgijiema avser arbeten som har utförts under tid dä han
har iigt fastigheten. Avdraget beräk-

ime annat följer m·

nas enligt avskrfrningsplan till 5 procentför år riiknat m· tre fjärdedelar m·
1111lägg11 ingens

ansk ajf i1i11gs 1·ä rdc.

Beräkningen giir.1· jrän dc11 tidpunkt
del anliiggningrn Jzar fiirdigstiillt.1-. I
fråga om en anliiggning, som iir
avsedd all användas endast ett fötal
år. får dock anskaffningsutgiftema i
sin helhet dras av det år di! anläggningen anskaffades.
Till markanläggning hänförs såda/l/ markarbete som belzö1·s för alt
marken skall göras plan eller fast,
såsom röjning. schaktning. rivning
av nyggnad eller annat som tidigare
har funnits på fastigheten. uppförandet av stödmurar och torrläggning av
marken. Till markanliiggning hänförs också olika anordningar såsom
vägar. kanaler. hamninlopp och
andra tillfarter. körplaner. parkeringsplatser. fotbollsplaner och tennisbanor eller därmed jämförliga

anläggningar för personal. planteringar e. d. samt. i den mån de i/lie
vid fastighetstaxering iir att hänföra
till byggnad. även brunnar. källare
och tunnlar e. d.

Diircmot inräknas ej i anskaff

Till markanläggning hänförs i11tl'

11i11gsvärdet för markanliigg11ingar

sådana anordningar som iir avsedda

SkU 1980/81:25

59

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

kostnaden för följande slags tillgangar - även om deras värde ingår i det
vid fas1ighetstaxeringn1 faststiillda
markvärdet- nämligen anordningar,
avsedda att användas tillsammans
med vissa maskiner eller andra
inventarier i rörelse, eller sådana
inventarier som användas för viss
verksamhet såsom fundament e. cl.,
industrispår. traversbanor sanit led-

att anviindas tillsammans med vissa
maskiner eller andra för stadigrnrande bruk m·sedda inventarier i rörelse
eller sådana inventarier som anl'iinds för viss verksamhet sftsom
fundament e. cl., industrispar, traversbanor samt ledningar för vatten.
;l\'lnpp. ckktrisk stri\111. gas 111. 111.
(markim·cntarier). Till markinventa-

ningar för vatten. avlopp, elektrisk

rier hänförs också stiingscl och andra
jämförliga avspiirrningsarwrdning-

ström. gas m. m. Ej heller inräknas

ar. llnskajji1ingsvärdet för en led-

kostnaden för stängsel och andra
jämförliga avspärrningsanordning-

ning som är avsedd för såväl den på
.fastigheten bedrivna verksamheten
som en byggnads allmänna anrändning fördelas mellan markinventarier .
och byggnaden i förhållande till hur
stor del av ledningen som tjänar drn
på fastigheten bedrivna verksamhe-

ar. På dessa slags tillgångar tillämpas
föreskrifterna om värdeminskningsavdrag för maskiner och inventarier i
punkterna 3 och 4.

ten respektive byggnadens allmänna
am·ändning. Ledningen skall dock i
sin helhet hänföras till markim·e111arier om wgifterna för ledningen till
minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till den på ji1stigheten bedri1·11a 1·erksamhetrn. Om llfgiftema till
minst tre fjärdedelar kan anses hänförliga till byggnadens allmiinna
användning skall ledningen i sin helhet hänföras till /1yggnaden.
I fråga om nwrkim•entarier tillämpas de föreskrijier som enligt punkterna 3-5 gäller för maskiner och
andra för stadigmrande lm1k a1·sedda inventarier.
Har en investeringsfond e. d. eller
statsbidrag tagits i all.lpråk för
anskaffning a1· en markanläggning.
skall som anskajji1ing.1Tärde för
111arka11läggningcn anses den 1·erkliga 11tgiftrn för markanläggningen
minskad med J\"ra tredjedelar lll' det
ianspråktagna hdoppet.
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I anskaffningsviirdet för markanläggningar inräknas ej heller kostnaden för sådana anordningar, som
i11gå i det vid fastighetstaxeringen
åsatta markvärdet. såsom led11ingar
för vatten, avlopp. elektrisk srröm,
gas m. m. samt andra därmed jämförliga anordni11gar som äro nödvändiga för en byggnads allmänna
a111·iindning. Vid beräkning av värdemi11sk11ingsavdrag skall värdet av
dessa slags a11ord11ingar inräknas i
avskriv11ingsunderlagct för byggnad.
Dock gäller att, om på samma fastighet kosrnaden för de ledningar som
avses i detta stycke vid samma11läggni11g med kostnaden för såda11a ledningar som avses i niirma.1·t föregående stycke kan antagas understiga en
fjärdedel av det sammanlagda kostnadsbeloppet för ledningarna, iive11
de i detta stycke åsyftade ledningarna
få i avskrivningshänseende hänförCL1·
till maskiner och inventarier enligt
näst[öregående stycke. Vid det omvända förhållandet skola ledningarna i sin helhet hänföras till m•skrivningsunderlaget för byggnad.
Avdrag enligt första stycket för
årlig värdeminskning av markanläggning beräknas enligt m'.~kriv
ningsplan på ett avskrii•ningmnderlag. som motsvarar tre fjärdedelar av
anskaffningsi•ärdet. Avdraget utgör
för år räknat 5 procellt m· avskrivningsunderlaget, oavsett om anläggningens varaktighetstid är liingre eller
kortare ii11 tjugo tlr.
Har rörelsefastighet övergått till
ny ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller därmed jämförligt fång,
får den nye ägaren tillgodoriik11a sig

Övergår en rörelsefastighet till en
ny ägare på annat sätt än genom köp,
byte eller diirmed jämförligt fång.
får den nye ägaren göra de värde-

61

SkU 1980/81: 25
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
de

viirdeminskningsavdrag

för

minskningsanlrag fiir markanliigg-

markanliiggning på Ji1stighctc11 som

ning som skulle ha tillkommit drn

skulle ha tillkommit förre iigaren,

förre iigaren. om denne fortfarande

om denne fortfarande iigt fastighe-

hade iigt fastigheten. \!ad nyss s11g1s
giiller också 11111 etl 111odcrlwlag eller
en iil·cr111gm11/e .förening 1"il"errar en
fi1stighet fi·än ett dolter/wlag eller l'll
1!1·erl11fa11de .fi'irening 1·id sdda11
.fi1sio11, so1n m·se.1· i :!8 ~ 3 1110111.
Ö1·crgär en .fi1stighc1 till en nv

ten. H11r diirc11101fastighctC11 örcrgiltt
till ny iigare genom köp. byte eller
diirmed jiimförligt fang. far överliitaren göra avdrag för 1·wf so111 krnrsttlr
oarskrii·et i bcsk11tt11i11g.rnr.1·ee1ufe 111'
avskri1·ni11gs111uler/11get.
Vad nu
sagts 0111 011rskrit·ct rc.1·t1·iirde tillii111pas iiven niir den p:I fastigheten
bedrivna rörelsen nedlägges och fastighetens

markanläggningar

pil

grund diirav sakna värde för fastighetens iigare.

iigare genom kiip. byte eller diirmed
jiimförligt fiing. far iiverl{1taren det
år dtl iit·crfå1ef.1"C11 sker giira H\'drag
för den del 111· det arskrirningshara
m1ska!f/1ing.1·1·iirdetfi"ir 1·ilkct han i111c
1idigare har 111edgett.1· 111·drag. Vad nu
sagts giiller ii\'en niir den p:·i fastighi:::ten bedrivna riirelsen fiiggs ned nch
fastighetens markanliiggningar p{1
grund diirav saknar viirde för fastighetens iigare.

till 30

*

I. ~· 1 Vid beriikning av m:ttnintiikt av fiirsiikringsriirelsi::: som drivits av
lhförsäkring.1·ans1a/t skall föl_jande iakttagas.
Som bruttointiikt upptages intiikt av kapital- och fastighetsförrnltning med
undantag av den del a\' intiikten som hcliiper pi't pensionsfl\rsiikringar. vilka
anstalten meddelat diri:::kt eller meddelat i i1terfiirsiikring [1t inliindsk
fiirsiikri ngsanstal t.
Som bnrttointiikt upptages iiven

Som hruttointiikt upptages iiven

vinst \'id Ifförsiil .jning'-· av eller vid

vinst vid fiirsiiljning av eller \'id

uppskrivning av viirdet av annan

uppskrivning a\' viirdet av annan

tillgång iin inventarium eller fiir

tillgfog iin inventarium eller för

stadig\'arande bruk i rörelsen a\'sedd

stadig\'arande bruk i rördsen avsedd

fastighet. I bruttointiikten upptages

fiirsiikringsanstalt ;lterförsiikrat di-

fastighet. Vidfi"ir.1iilini11g 111'_/iwigh1·1
so111 wgiir 0111.1·ii1111i11gstillgi111g i _t('irsiikri11gsriirelsm skall 111111kt I .f/iirdc
.1·1_rckct 111· 11111·is11i11gama till :!8 ~
tillii111pas. I bruttointiikten upptages

rekt meddelad eller i {11erförsiikring

\'idare hvres\'iirde

vidare hyresviirde av fastighet. som
anviints i försiikringsrörelsen. Har
livforsiikringsanstalt

hos

~"Senaste lvdclse 1969:7-19.
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åt inländsk försiikringsanstalt meddelad annan försäkring iin pensions-

anviints i försiikringsrörelsen. Har
livförsäkringsanstalt hos utländsk

försäkring utan att hos sig heh{11la

försäkringsanstalt återförsäkrat di-

premiereserven. anses som riintein-

rekt meddelad eller i återförsäkring

tiikt ränta på värdet av Merförsäkra-

åt inländsk försiikringsanstalt med-

rcns ansvarighet enligt den räntefot

delad annan försäkring än pensions-

som legat till grund för premieheräk-

försäkring utan att hos sig behålla

ningen.

premiereserven, anses som ränteintäkt ränta på värdet av återförsäkrarens ansvarighet enligt den räntefot
som legat till grund för premieberäkningen.

Från bruttointäkten får avdragas dels ränta på gäld, dels, i fråga om
fastighetsförvaltning, annan enligt 25 § avdragsgill omkostnad för fastighet,
dels förlust vid försiiljning av annan tillgång iin inventarium eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet. dels belopp varmed värdet av
annan tillgång än inventarium eller för stadigvarande bruk i rördsen avsedd
fastighet enligt denna lag nedskrivits, dels 5 procent av vad som återstår av
bruttointäkten efter avdrag enligt detta stycke.
I fråga om individuell livförsäkring, individuell annan personförsäkring
och gruppförsäkring får i varje sådan verksamhet för sig, sedan avdrag
åtnjutits enligt föregående stycke, från äterstående bruttointäkt göras avdrag
med bdopp motsvarande för varje direkt tecknad personförsiikring, som
icke iir pensionsförsäkring. 3 promille av det bashelopp som enligt I kap. 6 §
lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmiin försiikring fastställts för januari
månad under taxeringsåret. Avdraget skall för varje försäkring heräknas till
helt krontal så, att öretal hortfaller. Som en försiikring anses dels alla
individuella livförsäkringar, som samtidigt tecknats på samma persons eller
samma personers liv, dels alla andra individuella personförsäkringar, som
samtidigt tecknats med samma person som försäkrad. dels samma persons
alla gruppförsäkringar som han har inom en och samma grupp. Sammanlagt
avdrag enligt detta stycke får icke överstiga återstående bruttointäkt av den
verksamhet till vilken avdraget hänför sig.
Avdrag fär icke ske för sådan ränta på återbäringsmedel som tillkommer
försäkringstagare.
till 35 §
I. -' 0 A l'yttras jordhruk.1fästighet
ella fastighet, som ingått i den skatt-

l. Skall viss del av vederlaget vid
m·vttring m· fastighet enligt punkt JO
~.p1111kt.J

skyldiges rörelse, skall, så1·ida viss

av anvisningarna till 21

del av vederlaget enligt punkt 4 av

am·isningama till 24 .~ eller punkt 1

'"Senaste il'd.::lsc 1976:3-13.
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*

anvisningarna till 21 eller punkt
av an\·isningarna till 2~ 111giir i111iikt
ar jordflruksfi1.1·1ighl'I eller rörelse,
denna del av vederlaget ickl' medriiknas vid beriikning av realisationsvinst.

*

a\' anvisningarna till 2X ~tas 11/'I' so111
i11tiikt 111· .fi1s1ighl't eller ar riirelst•.
medriiknas i111l' denna del av \'ederlagl't vid heriikning av realisationsvinst.

*

till J(i
2 a. Skall vid beriikning av reali2. a . .ii Skall vid beriikning av realisationsvinst p{1 grund av avyttring sationsvinst pi1 grund av avyttring av
av fastighet vederlaget för viss del av
fastigheten 11p111agas som intiikt av
jord/Jruk.1Ji1stighl'I eller rörelse (jfr
punkt I av anvisningarna till 35 ~)för
i omkostnadsbeloppet ickl' inriiknas
kostnad som hänfiir sig till s<klan del
av fastigheten och s1lln vid inkomsttaxeringen behandlats enligt reglerna för maskiner nd1 andra inventarier.
Som förbii t t ri ngskostnad en 1igt
punkt I räknas iiven kostnad. som
under tid. d<i intiikt av avyttrad
w11u111 fastighet eller i fiirekommande fall del diirav beriiknats enligt

*

24 2 eller 3 mom .. har nedlagts pii
reparation och underh;ill av fastigheten eller fastig:hetsclelen. i den mim
den avyttrade egendomen p{1 grund
diirnv vid avyttringen bdunnit siµ i
biittre skick iin vid förviirvet samt
kostnad för reparation och underh~ill
fiir vilken avdrag inte medges pii
µrund av föreskrifterna i 25 2 mom.
första stycket b) eller c) och för
vilken bidrag ej utg<\tt. Fiirbiittringskostnad, som icke uppförts ~x'i
avskrirningsplan. och med förbiittringsknstnad jiimförlig: reparatinnseller underhitllskostnad för dock
inräknas i nmkostnadshelnppet endast för {ir d;i de nedlagda kostnader-

*

31

fastighet vederlaget för viss del av
fastigheten ras 11pp som intiikt av
fi1stigher eller t11· riirelse (jfr punkt I
av anvisningarna till 35 ~) för i
omkostnadsbeloppet illl<' inriiknas
111gift som hiinfiir sig till s;"idan del av
fastigheten som vid inkomsttaxeringen ht1r behandlats enliµt reglerna för maskiner och andra/i'irstatligrn1w1cle hruk m·sl'ddt1 in\·entarier.
Som förbiittringskostnad enligt
punkt I riiknas iiwn knstnad. som
under tid. lb inliikt av avyttrad
fastighet eller i förekommande fall
del diirav har heriiknats enligt 24 2
eller J mom .. har nedlagts p:'1 reparation nch undcrhhll av fasti~lwtl'n
dler fastighetsdl'len. i den m[1n den
avyttrade egendomen p:1 grund diirav \'id avyttrinµen har befunnit sig i
hiittre skick iin \'id fiin·iir\'l't. samt
kostnad för reparation och underh;ill
för vilken avdrag inte medges p;i
grund av fiireskrifterna i 25 2 llllllll.
fors ta stycket b) din c) och fiir
vilken bidrag ej ht1r utgi1tt. FörhiittringskPstnad. som i11ll' har uppförts
p;"1 avskrirningsplan. och med förbiittringskostnad jiimfiirlig reparations- elln underh[1llskostnad for
dock inriiknas i omkostnadshclnppl'l
endast fiir i1r dh de nedlagda kostna-

Senaste lydelse 1980:998 och prop. l 980i8l:104.
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na uppgi1tt till minst 3 11110 kronor.
Kostnad mligt _t("iregämde stycke.
som uppförts p{1 avskrivningsplan.
skall normalt anses nedlagd det {1r di1
kostnaden uppförts p[1 planen. I
andra fall skall siidan kostnad normalt anses nedlagd niir faktura eller
räkning. erht11lits. varav framgiir vilket arbete som utförts.

derna har uppgiltt till minst 3 1100
kronor. Kostnad. som har uppförts
pt1 avskrivningsplan. skall normalt
anses nedlagd det iir di1 kostnaden
har uppförts p;i planen. I andra fall
skall si1dan kostnad normalt anses
nedlagd niir faktura eller riikning har
erhilllits. varav framg;\r vilket arbete
som har utförts.
liar ji1stighct rnrit fiiremtll jbr
.fi"irhättringsarbetc eller diin11ed jiimJårligt reparations- eller 1111derh1/llsnrhetc i iigarens /1ygg11adsriirelse
skall - med iak1t11ga11de m· de
!1cgrii11.rni11gar som har 1111gc1ts i.fiircgilende stycke-so111 Jiirhiittri11gskost11ad riiknas det hclot>JI so111 enligt
p1111kt 3 tredje stycket m· c1111·i.rni11gar11a till 27 .~har tagits 11/>fl som imiikt i
riirelse11 /)(f grund 111· hrgg11wlsarhctet.
Om kostnadsheloppct
skall
minskas med viirdeminskning:savdrag m. m .. som belöper pt1 tid före
avyttringen av fastigheten. siisom
avdrag pt1 grund av avyttring av
skog. avdrag för viirdeminskning av
annan naturtillg{1ng eller fiir viirdeminskning av tiickdiken eller andra
markanliiggningar (jfr p1111ktema I.
4. 7 och 9 av anvisningarna till 22
samt p1111ktema I. 8 och 16 av
anvisningarna till 2lJ *). Pil samma
siitt
skall
omkostnadsbeloppet
minskas med avdrag för viirdeminskning av byggnad m. m. (jfr p1111ktcr1w 3 och 4 av arwisningarna till 22
p1111ktern11 2 a. 2 b och ../ av anvisningarna till 25 ~ s11111t p1111ktema 7
och 16 av an,·isningarna till 29 *).
dock inte för <tr dii avdraget har
understigit 3 ()()() kronor. Omkost-

Omkostnadsbeloppet
skall
minskas med viirckminskningsavdrag m. m .. som belöper pi1 tid före
avyttring.en av fastigheten. såsom
avdrag pä grund av avyttring av
skog. avdrag för viirdeminskning av
annan naturtillg.{1ng eller för viirdcminskning av tikkdiken eller andra
markanliiggningar (jfr p1111kt 4 fjiirde-siiittc strckC'na och punkt 7 av
anvisningarna till 22 *samt punkt 16
fi'mtc och sjiitte .l"/yckc11a a\· anvisningarna till 29 *l. P<'1 samma siitt
skall omkostnadsbeloppet minskas
med avdrag för viirdcminskning av
byggnad m. m. (jfr p1111kt 3 trcdic
strcket och p1111kt 4 trnlic strckct av
punkt 2 och
anvisningarna till 22
punkt 3 andra strckct av anvisningarna till 25 *och flllllkt 16.ffiirdc stycket
av anvisningarna till 29 *l· dock inte

*·
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för år då avdraget understigit 3 000 nadsbeloppet skall minskas även
kronor. Omkostnadsbeloppet skall
med belopp varmed fastigheten har
minskas även med helopp varmed avskrivits i samband med ianspråkfastigheten avskrivits i samband med tagande av investeringsfond e. d.
ianspråktagande av investeringsfond
c. d.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall fastighet, som förvärvats före
år 1952, anses förvärvad den 1 januari 1952. Ingångsvärdet skall därvid anses
utgöra 150 procent av fastighetens taxeringsvärde för år 1952. Hänsyn skall
vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag som belöper på tid
före år 1952. Dock får det vid förvärvet erlagda vederlaget för fastigheten
upptagas som ingångsvärde, om den skattskyldige kan visa att köpeskillingen
överstiger 150 procent av taxeringsvärdet för år 1952. Fanns taxeringsvärde
ej åsatt för år 1952, får motsvarande värde uppskattas med ledning av
taxeringsvärdet för fastighet. i vilken den avyttrade egendomen ingått, eller
närmast därefter åsatta taxeringsvärde.
Har fastighet vid avyttringen innehafts mer än tjugo år får den
skattskyldige vid vinstberäkningen som ingångsvärde upptaga ett belopp
motsvarande 150 procent av det taxeringsvärde, som gällde tjugo år före
avyttringen. Har taxeringsvärdet åsatts vid fastighetstaxering som verkställts
år 1970 eller senare får dock som ingångsvärde upptagas endast 133 procent
av taxeringsvärdet. Om ingångsvärdet beräknas med ledning av det
taxeringsvärde som gällde tjugo år före avyttringen. skall hänsyn vid
vinsther~ikningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på
tidigare år än tjugo år före avyttringen. Fanns taxeringsvärde ej åsatt tjugo år
före avyttringen, får motsvarande värde uppskattas på sätt angives i femte
stycket sista meningen.
1lar avyttrad fastighet förvärvats genom arv eller testamente eller genom
bodelning i anledning av makes död, får den skattskyldige, i stället för
köpeskilling eller motsvarande vederlag för fastigheten vid närmast föregående köp, byte eller därmed jämförliga fång eller i stället för ett med stöd av
föregående stycke framräknat värde, som ingångsvärde upptaga 150 procent
av fastighetens taxeringsvärde året före det år då dödsfallet inträffade eller
motsvarande i arvsskattehänseende gällande värde, förutsatt att dödsfallet
ägt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter år 1970 får dock som
ingångsvärde upptagas endast 133 procent av taxeringsvärdet eller motsvarande i arvsskattehänseende gällande värde. Fanns taxeringsvärde ej åsatt
året före det år då dödsfallet inträffade, får motsvarande värde uppskattas på
sätt som angives i femte stycket sista meningen. Har ingångsvärdet upptagits
med stöd av bestämmelserna i detta stycke, skall hänsyn vid vinstberäkningen icke tagas till kostnader och avdrag, som belöper på tidigare år än året före
döds året.
5 Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 25
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Beräknas ingångsvärdet med ledning av taxeringsvärde skall. såvida viss
del av taxeringsvärdet avser egendom som i kostnadshänseende hänförts till
maskiner och andra inventarier i jordbruk eller rörelse (jfr punkt l av
anvisningarna till 35 § ). taxeringsvärdet reduceras med den del därav som
kan anses belöpa på egendom av nyss angivet slag. Sådan reducering skall
dock icke göras om mindre än 25 procent av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten belöper på egendom, som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till maskiner och andra inventarier.
Skall taxeringsvärdet reduceras enligt föregående stycke iakttages följande. Har taxeringsvärdet åsatts tidigare än vid 1975 års fastighetstaxering,
skall taxeringsvärdet reduceras med så stor del därav som vederlaget för
egendom, som vid beräkning av värdeminskningsavdrag hänföres till
maskiner och andra inventarier, utgör av hela vederlaget för den avyttrade
fastigheten. Vad nu sagts gäller även om taxeringsvärdet åsatts år 1975 eller
senare, dock att vid beräkningen skall bortses från den del av vederlaget vid
avyttringen som belöper på egendom som enligt 5 § 5 mom. är undantagen
från skatteplikt. Kan den skattskyldige visa att den andel av taxeringsvärdet
som kan anses belöpa på egendom, som vid beriikning av värdeminskningsavdrag hän föres till maskiner och andra inventarier, är mindre än den andel
av hela vederlaget för den avyttrade fastigheten som kan anses belöpa på
egendom av nu angivet slag, får dock taxeringsvärdet reduceras på grundval
av förhållandena vid fasti!:\hetstaxeringen.
Det för fastigheten giillamk ingi\ngsviirdet - om det inte har hcriiknats
enligt trettonde stycket sista meningen- liksom de fiirhiittringskostnadl'r och
diirmed likställda belopp för vilka avdrag for ske samt de \'iirde111inskni11gsavdrag och andra belopp som skall minska omkostnadsbeloppet skall i den
0111fattning som anges i punkterna (la och 6 b nedan riiknas 0111 med hiinsyn
till föriindringarna i det allmiinna prisliiget (prisulwcklingen) under den tid
dt1 fastigheten har innehafts.
Omräkningen sker med ledning av en indexserie, grundad på konsumentprisindex. Riksskatteverket fastställer årligen omräkningstalen.
l lar avyttring av f;1stighet omfattat byggnad. som i lrnv11d~;1k iir avsedd att
amiindas för bostaclsiinda111;ll och som vid avyttringstillfiillet ,·arit cllL'r hnrt
vara {isat! L'tt taxerat byggnaclsviircle av Ugst l 0 I)()() kronor. avdrages
yttl'rligarc ett belopp av 3 0110 kronor för varje piihörjat kall'ndL'r{1r före

taxe;i~g~året som- b~~tadsbyggnade~ ~-nder innehavstidcn funnits pa fastig~ ·
heten. Om det taxerade byggnadsvärdet inte uppgått eller hort uppgå till
10 000 kronor, avdrages 3 000 kronor för varje pabörjat kalenderår under
innehavstiden som byggnaden utnyttjats till stadigvarande bostad. Avdrag
medges inte för tidigare år än år 1952 och inte heller för senare år än år 1980.
Finns på fastigheten mer än en bostadsbyggnad beräknas nu avsett avdrag
endast för fastighetens huvudbyggnad. Sker vinstberiikningen med utgimgs-
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punkt från taxeringsvärdet tjugo år före avyttringen enligt sjätte stycket ovan
eller från taxeringsviirdet året före dödsfallet enligt sjunde stycket ovan eller
motsvarande värden, fär avdrag enligt detta stycke ej ske för tidigare år än
tjugo år före avyttringen eller året före dödsfallet. Om hostadsbyggnad rivits
eller förstörts genom brand eller liknande. skall avdrag enligt detta stycke
medges även för tid då denna byggnad funnits på fastigheten, om den
skattskyldige inom ett år igångsatt arbete med att uppföra ersättningsbyggnad. Om en bostadsbyggnad under mer än ett år tagits i anspråk
huvudsakligen för annat ändamM iin bostadsändamål medges avdrag enligt
detta stycke endast för tid då byggnaden därefter åter utnyttjats huvudsakligen för bostadsändamål.
Vinstberäkning på grund av avyttring av del av fastighet skall grundas på
förhållandena på den avyttrade fastighctsdelen. Om den skattskyldige så
önskar skall dock så stor del av det för hela fastigheten beräknade
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m. m. - anses belöpa på den avyttrade delen som vederlaget för
fastighetsdelcn utgör av fastighetens hela värde vid avyttringstillfället. I sist
avsedda fall skall, om den skattskyldige önskar det och värdet av skogen och
skogsmarken på den avyttrade fastighetsdclen är mindre än 20 procent av
viirdet av hela fastighetens skog och skogsmark, omkostnadsbeloppet inte
minskas med avdrag på grund av avyttring av skog. Om den avyttrade delen
avser en eller ett fåtal tomter avsedda att bebyggas med bostadshus och
vederlaget är mindre än 10 procent av fastighetens taxeringsvärde, får vidare
ingångsvärdet på den avyttrade fastighetsdelen utan särskild utredning
beräknas till 1 krona per kvadratmeter, dock ej till högre belopp än
köpeskillingen.
Vad i de tre första meningarna av föregående stycke föreskrivits gäller i
tillämpliga delar även vid marköverföring enligt fastighetsbildningslagen
(l 970:988).
Har den skattskyldige erhållit sådan engångsersättning som avses i punkt 4
andra stycket av anvisningarna till 35 §. skall så stor del av det för hela
fastigheten beräknade omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat
med viirdeminskningsavdrag m. m. - anses belöpa på den del av fastigheten
som ersättningen avser, som engångsersättningen utgör av fastighetens hela
värde vid tiden för upplåtelsen eller inskränkningen i förfoganderätten. Vid
bedömningen av om omkostnadsbeloppet skall minskas med avdrag på
grund av avyttring av skog gäller vad som är föreskrivet i fråga om del av
fastighet.
Har den skattskyldige under innehavstiden avyttrat del av fastighet skall
hänsyn tagas härtill vid beräkning av det omkostnadsbelopp som får avdragas
vid vinstberäkningen i anledning av avyttring av återstoden av fastigheten.
Kan utredning icke förebringas om den andel av omkostnadsbeloppet - i
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förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m. m. - för
fastigheten. som belöpt på den avyttrade fastighetsdelcn. skall denna andel
anses ha motsvarat hälften av erhållen ersättning för fastighetsdelcn.
Andelen skall dock i intet fall anses överstiga omkostnadsbeloppet - i
förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m. m. - för hela
fastigheten omedelbart före avyttringen av fastighetsdclen.
Vad i föregående stycke föreskrivits äger motsvarande tillämpning om den
skattskyldige under innehavstiden erhållit engångsersättning som avses i
punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 35 Har den skattskyldige under
innehavstiden avstått frfm mark genom marköverföring enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). skall omkostnadsbeloppet på återstoden av fastigheten anses ha minskat med så stor del av omkostnadsbeloppet för den tidigare
avstådda marken som ersättningen i pengar utgjort av det totala vederlaget
för marken.
Beräknas omkostnadsbeloppet vid den slutliga avyttringen med ledning av
ett taxeringsvärde som åsatts efter det att delavyttringen. markupplåtelsen
eller marköverföringen m. m. ägt rum, äro bestämmelserna i de två
föregående styckena icke tillämpliga.
Kostnad för förbättringsarbete elKostnad för förbättringsarbete eller därmed jämförligt rcparationsler därmed jämförligt reparationsoch underhållsarbete. för vilket
och underhållsarbete för vilket förersättning på grund av skadeförsiik- siikringsersiittning eller annan skadering utgått, beaktas icke vid heräkersättning har utgått beaktas. sårida
ning av realisationsvinst i vidare mån ersättningen inte räknas till skatteän kostnaden överstigit ersättningpliktig inkomst enligt denna lag. vid
en. Har ersättning på grund a1·
beräkning av realisationsvinst endast
skadeförsiikring uppburits med störi den mån kostnaden lzar överstigit
re belopp än det som gått åt för
ersättningen. Har sådan skattefri
skadans avhjälpande gäller följande.
ersättning uppburits med större
belopp än det som har gått åt för
Fastighetens ingångsvärde, omräknat enligt tionde stycket till tiden för skadans avhjälpande gäller följande.
skadetillfället. minskas med skillna- Fastighetens ingångsviirde. omräknat enligt tionde stycket till tiden för
den mellan ersättningen och kostnaden för skadans avhjälpande. För tid skadetillfället, minskas med skillnaden mellan ersättningen och kostnaefter skadetillfällct ligger återstoden
den för skadans avhjälpande. För tid
av det omräknade ingångsvärdet till
efter skadetillfället ligger atcrstodcn
grund för omräkning enligt tionde
av det omräknade ingångsvärdet till
stycket.
grund för omräkning enligt tionde
stycket.
Avyttrar delägare i fåmansföretag eller honom närstående person fastighet
till företaget får vid vinstberäkningen fastighetens ingångsvärdc icke

*.
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beräknas på grundval av taxeringsvärde enligt sjätte och sjunde styckena. Ej
heller får omräkning göras enligt tionde stycket eller tillägg göras enligt tolfte
stycket. Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i detta
stycke om det kan antagas att avyttringen skett av organisatoriska eller andra
synnerliga skäl. Mot beslut av riksskatteverket i sådan fråga får talan icke
föras.
2.

cJ~

Vid avyttring av egendom

som avses i 35 4 mom. iak1tages
följande. Har den skattskyldige tidigare åtnjlllit avdrag för värdeminskning eller dylikt av egendomen.

2 c. Vid avyttring av egendom
som avses i 35 ~ 4 mom. iakllas
följande. Har den skattskyldige tidigare medge/Is avdrag för viirdeminskning e. d. av egendomen,

minskas omkostnadsbeloppet med
st1dant avdrag, i den mån vid avyttringen återvunna avskrivningar icke
skola upptagas som intäkt av jordbruk.\fastighet eller rörelse. Vad som
förstås med i beskatt11i11grnvseende
åmjutet
1•ärdemi11skningsavdmg
framgår av 29 .~ I mom. andra stycket.

minskas omkostnadsbeloppet med
sådant avdrag i den mån vid avyttringen återvunna avskrivningar inte
skall tas upp som intäkt av ji1stighet
eller av rörelse. Värdemi11sk11i11gsm•drag, som den skattskyldige har
yrkat, skall anses medgivet i den mån
det har med[ört att den taxerade
inkomsten har beräknats till lägre

*

belopp än annars skulle ha skett eller
medfört en ökning av förlust som
berättigar till avdrag enligt bestämmelserna i lagen ( 1960:63) om rätt till
förlustwjiimning
inkomst.

vid taxering för

till 41 ~
1.-'3 Inkomst av jordbruksfastighet
I. Inkomst av jordbruksfastighet
eller rörelse skall beräknas enligt
eller rörelse skall beräknas enligt
bokföringsmässiga grunder. För
bokföringsmiissiga grunder. För
skattskyldig, som haft ordnad bokföskattskyldig som har haft ordnad
bokföring skall beräkningen av
ring, skall beräkningen av inkomst
ske på grundval av hans bokföring inkomst ske på grundval av hans
bokföring med iakttagande av bemed iakttagande av bestämmelserna
i denna anvisningspunkt. Vid instämmelserna i denna anvisningskomstberäkning enligt bokföringspunkt. Vid inkomstberäkning enligt
bokföringsmiissiga grunder tas hänmässiga grunder tages hänsyn till insyn till in- och utgående lager av
och utgående lager av varor. däri
Senaste lydelse 1976:34.~.
_;_;Senaste lvddse 1979:(>12.
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inbegripet djur, råmaterial, hel- och
halvfabrikat m. m., samt till fordringar och skulder. Som värde av
ingående lager, fordringar och skulder skall därvid upptagas värdet av
närmast föregående beskattningsårs
utgående lager, fordringar och skulder. Bestämmelserna i 41 §om lager
få i varvsrörelse tillämpas även i
fråga om skepp eller skeppsbygge.
på vilket den skattskyldige utfört
eller avser att utföra arbete i icke
oväsentlig omfattning, utan hinder
av att den skattskyldige avyttrat
skeppet eller bygget. Vad nu föreskrivits gäller dock endast intill dess
skeppet eller skeppsbygget levererats till förvärvaren. Vad som avses
med skepp framgår av sjölagen
(1891 :35 s. 1).

Föreslagen lydelse

varor. däri inbegripet djur. råmaterial, hel- och halvfabrikat m. m., till
pågående arbeten samt till fordringsoch skuldposter. Värdet av utgående
lager, pågående arbeten samt fordrings- och sk11/dposter bestäms med
hänsyn till förhållandena vid beskattningsårets utgång. Som värde av
ingående lager, pågående arbeten
samt fordrings- och skuldposter tas
upp värdet av närmast föregående
beskattningsårs utgående lager. pågående arbeten samt fordrings- och
skuldposter. Bestämmelserna i 41 §
om lager får i varvsrörelse tillämpas
även i fråga om skepp eller skeppsbygge, på vilket den skattskyldige
har utfört eller avser att utföra arbete i icke oväsentlig omfattning. utan
hinder av att den skattskyldige har
avyttrat skeppet eller bygget. Vad
nu föreskrivits gäller dock endast
intill dess skeppet eller skeppsbygget
har levererats till förvärvaren. Vad
som avses med skepp framgår av
sjölagen ( 1891 :35 s. I).
Inkomst av annan fastighet som avses i 24 § I eller 3 mom. får beräknas
enligt bokföringsmässiga grunder på sätt anges i föreg[1ende stycke. Har
skattskyldig för visst beskattningsår beräknat inkomst av annan fastighet
enligt bokföringsmässiga grunder. skall den skattskyldige även för nästföljande beskattningsår beräkna inkomsten enligt sådana grunder om bestämmelserna i 24 § l eller 3 mom. är tillämpliga det året. I fråga om fastighet som
avses i 24 § 3 mom. gäller dock vad som sagts i föregående stycke endast i den
mån annat inte följer av 24 § 3 mom. och 25 § 3 mom.
Har det bokförda resultatet påverHar det bokförda resultatet påverkats av att bland intäkterna tagits kats av att bland intäkterna har tagits
upp belopp. som inte skall beskattas
upp belopp. som inte skall beskattas
såsom inkomst, eller uteslutits be- som inkomst, eller uteslutits belopp.
lopp. som bort medräknas, eller som borde ha medriiknats, eller
bland kostnaderna tagits upp belopp
bland kostnaderna har tagits upp
som inte är avdragsgilla vid inkomstbelopp. som inte är avdragsgilla vid
inkomstberäkningen, skall rcsultaberäkningen. skall resultatet juste-
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ras så att det kan läggas till grund för
inkomstberäkningen enligt denna
lag.

tet justeras så att det kan läggas till
grund för inkomstberäkningen enligt denna lag. I de fall resultatet har
påverkats av att lager. pågående
arbeten eller fordringspost har tagits
llpp med för lågt helopp eller skuldpost med för högt belopp skall dock
på yrkande av den skattskyldige jmtering av det bokförda resultatet
underlåtas i den mån det är uppenbart att denne - i överensstämmelse
med reglerna för inkomsthcriikning i
denna lag - genom dispositioner i
boks/litet avseende nämnda tillgångsoch skuldposter eller genom större
avskrivningar på anläggningstillgångar än som skett skulle ha kunnat
redm•i.rn ett lägre resultat än det som
skulle framkomma efter justeringen.
Oni särskilda omständigheter föranleder det skall dock resultatet justeras
ii1·en i såd~nt fall.
Vid beräkning av inkomst enligt
bokföringsmässiga grunder skall
iakttas. att en inkomst skall anses ha
åtnjutits under det år, då den enligt
god redovisningssed eller enligt vad
som beträffande jordbruk är allmänt
brukligt bör tas upp som intäkt i
räkenskaperna. även om inkomsten
ännu inte har uppburits kontant eller
eljest kommit den skattskyldige tillhanda t. ex. i form av levererade
varor. fullgjorda prestationer eller
på annat hiirmed jämförligt sätt.
Vad som gäller i fråga om inkomstposterna tillämpas också i fråga om
utgiftsposterna. Avdrag för tantiem
eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagslcdare eller
honom närstående person får dock
åtnjutas först under det år da ersätt-

Vid beräkning av inkomst enligt
bokföringsrniissiga grunder skall
iakttas. att en inkomst skall anses ha
åtnjutits under det år, då den enligt
1•edertagen redovisningssed eller enligt vad som beträffande jordbruk är
allmänt brukligt bör tas upp som
intäkt i räkenskaperna, även om
inkomsten ännu inte uppburits kontant eller eljest kommit den skattskyldige tillhanda t. ex. i form av
levererade varor. fullgjorda prestationer eller på annat härmed jämförligt sätt. Vad som gäller i fråga om
inkomstposterna har mots1•arande
tillämpning i fråga om utgiftsposterna. Avdrag för tantiem eller liknande ersättning från fåmansföretag till
företagsledare eller honom närstående person får dock åtnjutas först
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ningen har betalats ut eller blivit
under det år då ersättningen har
betalats ut eller blivit tillgänglig för
tillgänglig för lyftning. I fråga om
tiden för inkomst- och utgiftsposters
lyftning. I fråga om tiden för
upptagande enligt bokföringsmässiinkomst- och utgiftsposters upptagande enligt bokföringsmässiga ga grunder tillämpas i allmänhet det
grunder tillämpas i allmänhet det förfaringssättet, att fordringar tas
förfaringssiittet. att fordringar tas
upp som inkomst under det år. dä de
uppkommer. och att räntor hänförs
upp som inkomst under det år, då de
uppkommer, och att räntor hänförs
till inkomsten för det år, på vilket de
belöper, i bägge fallen oberoende av
till ink(l)nsten för det år, på vilket de
belöper, i bägge fallen oberoende av om de verkligen har influtit under
om de verkligen influtit under nämnnämnda år eller inte. Å andra sidan
da år eller inte. Å andra sidan bör
bör förskottsvis influtna räntor. som
förskotts'-'._is influtna räntor, som till
till större eller mindre del belöper på
större eller mindre del belöper på ett ett kommande år, till denna eld
kommande år, till denna del bokföbokföringsmässigt hiinföras till det
ringsmässigt hänföras till det sist- sistnämnda årets inkomst. Avdrag
nämnda årets inkomst. Avdrag för
för ränta på lån ur statens li\nefond
ränta på lån ur statens lånefond för
för lån med uppskjuten ränta åtnjuts
för det itr då räntan har betalats.
lån med uppskjuten riinta åtnjuts för
det år då räntan har betalats.
Vid tillämpning av föregående stycke skall iakttas bl. a. att värdet av
avyttrade varor skall - även om fakturering inte skett - redovisas som
fordran, såvida varorna levererats till den nya ägaren före årets utg{rng.
Har avverkningsrätt till skog upplåtits mot betalning, som skall erläggas
under loppet av rflera år, får som intäkt för varje år tas upp den del av
köpeskillingen som influtit under samma år.
I fråga om avdrag för kostnader
l fråga om avdrag för kostnader
för reparation och underhåll av fasför reparation och underhåll av fastighet varav intäkterna beräknas
tighet varav intäkterna beräknas
enligt 24 § I mom. gäller även punkt
enligt 24 § 1 mom. gäller även punkt

*·

7 av anvisningarna till 2.'i §.
8 av anvisningarna till 25
Om beskattningsmyndighet, med frångående av den skattskyldigcs på
hans räkenskaper grundade inkomstberäkning, som inkomst för ett år
beskattat vinst. som i bokföringen framkommer som vinst först ett senare år.
skall vid inkomstberäkningen för det följande år, då vinsten redovisas i
bokföringen, det sistnämnda årets bokförda resultat justeras på sådant sätt
att den redan beskattade vinsten inte beskattas en gång till.
Motsvarande gäller för det fall, att beskattningsmyndighet ansett att en
förlust, som är i och för sig avdragsgill. inte får beaktas vid inkomstberäkningen för det år då den redovisats i räkenskaperna eller beskattningsmyn~
dighet i annat fall visst år frångått den skattskyldiges bokföring på sådant sätt
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att det p[1verkar följande års inkomstheriikning.
2. 34 Den i räkenskaperna gjorda värdesiittningen pii tillgångar avsedda för
omsättning eller förbrukning (lager) skall godtas vid inkomstheriikningen,
om värdesiittningen inte står i strid med vad nedan i denna punkt eller i punkt

3 sägs.
Vid hestämmandc av lagrets anskaffningsviirde skall de lagertillgångar,
som ligger kvar i den skattskyldigcs lager vid heskattningsårcts utgång. anses
som de av honom senast anskaffade eller tillverkade.
Lagret vid heskattningsårets utgöng får inte tas upp till liigre hclopp iin
fyrtio procent av lagrets anskaffningsviirde eller. om iiteranskaffningsviirdet
pii balansdagen är liigre, sistnämnda värde. i förekommande fall efter avdrag
för inkurans. För tillgångar. som den skattskyldige framstiillt eller bearbetat,
skall som anskaffningsviirde anses direkta tillverkningskostnader (materialkostnader och arbetslöner) ökade med ett tilliigg som svarar mot den del av
de indirekta tillverkningskostnaderna som skäligen belöper på tillgångarna.
därvid hiinsyn dock inte behöver tas till ränta

p~1

eget kapital.

Avdrag för inkurans medges inte med större belopp än vad den
skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogad utredning visar svara mot
den konstaterade v;1rdenedgångcn på lagret på balansdagen. Oaktat vad nu
sagts medges dock avdrag för inkurans med fem procent av det lägsta av
lagrets anskaffnings- och återanskaffningsvärden om detta inte framstt1r
säsom uppenbart opåkallat, eller med det högre procenttal som riksskatteverket kan ha angett för lagren inom vissa branscher eller hos vissa grupper
av skattskyldiga.
Lager av djur på jordbruksfastighet eller i renskötselrörclse för inte tas upp
till liigre belopp iin fyrtio procent av den genomsnittliga produktionskostnadcn för djur av det slag och den ålderssammansiittning varom fr:lga är.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksskattcverket faststiiller
för varje taxeringsår föreskrifter för beräkning av produktionskostnaden.
Har denna kostnad inte faststiillts, t. ex. i fråga om siirskilt dyrhara avelsdjur.
får djuret tas upp liigst till fyrtio procent av det Uigsta av anskaffningsviirclct
och allmänna saluviirdct.
Uppgår värdet p[1 lagret. beriiknat till anskaffnings- eller åtcranskaffningsviirdet och i förekommande fall efter avdrag för inkurans. till lägre belopp iin
som motsvarar medeltalet av viirdena på lagren vid

utg~mgen

av de tvf1

närmast föregående beskattningsåren (jiimförclseåren ). får lagret vid
beskattningsårets utgång i stället tas upp till lägst ett belopp motsvarande
förstniimrida värde på detta lager efter avdrag med sextio procent av sagda
medcltalsviirde. Därvid skall lagren vid jiimforelscårens utgang tas upp till
anskaffningsviirdena eller, om återanskaffningsviirdena på balansdagarna i
.14
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fråga varit lägre, sistnämnda värden. i förekommande fall efter avdrag för
inkurans. I fråga om djur på jordbruksfastighet eller i renskötsel rörelse gäller
dock att värdet av djuren skall tas upp till den genomsnittliga produktionskostnadcn eller till det allmänna saluvärdet eller - i förekommande fall - till
anskaffningsvärdet. Föreligger sådant fall att sextio procent av nyssniimnda
medeltalsviirde överstiger viirdet av lagret vid beskattningsårets utg[111g
medges avdrag även för det överskjutande beloppet om den skattskyldige
avsatt motsvarande belopp i räkenskaperna till lagerregleringskonto. Har
avdrag medgivits för sådan avsättning skall avsättningen återföras till
beskattning nästföljande beskattningsår, därvid frågan om avdrag för
förnyad avsättning till lagerrcgleringskonto får prövas enligt bestämmelserna
ovan.
Skattskyldig. som ingår i en grupp näringsidkare mellan vilka intressegemenskap råder (moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak
gemensam ledning), får tillämpa reglerna 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 verksamhet i förvärvskälla som har
sådant samband med verksamheten i den skattskyldiges förvärvskälla att
verksamheterna skulle ha ansetts utgöra en förvärvskälla om de hade
bedrivits av ett enda företag.
Ingår råvaror eller stapelvaror i lagret, får dessa varor eller en del av dem
tas upp till lägst sjuttio procent av varornas värde beräknat efter lägsta
marknadspris under beskattningsåret eller under något av de närmast
föregående nio beskattningsåren. Tillämpas denna regel får lagret inte
värderas enligt bestämmelserna i sjätte stycket.
Är det på grund av överenskommelse om återköp eller annan omständighet uppenhart att vissa varor anskaffats för annat ändamål än att ingå i den
skattskyldiges normala verksamhet, skall bestämmelserna i tredje-ättonde
styckena inte tillämpas i fråga om dessa varor. Varorna får i sådant fall inte
tas upp till lägre belopp än det lägsta av varornas anskaffnings- eller
återanskaffningsvärden, i förekommande fall efter avdrag för inkurans.
Har den skattskyldige vid beräkning av inkomst av viss förvärvskälla yrkat
avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond, som avses i 41 d ~, frir
lagret inte tas upp till lägre belopp än femtiofem procent av det värde som
enligt tredje-femte styckena skall ligga till grund för lagervärderingen.
Bestämmelserna i sjätte-åttonde styckena är inte tillämpliga i nu angivna
fall.
Vad som föreskrivits i föregående stycke gäller även i det fall då den
skattskyldige ingår i en grupp näringsidkare mellan vilka intressegemenskap
d1dcr (moder- och dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam
ledning) och något av dessa företag yrkat avdrag för avsättning till
resultatutjämningsfond. En sådan avsättning skall dock beaktas endast om
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den hänför sig till verksamhet i förvärvskiilla som har sådant samband med
verksamheten i den skattskyldigcs förvärvskiilla att verksamheterna skulle
ha ansetts utgöra en förviirvskiilla om de hade bedrivits av ett enda
företag.
Utan hinder av vad som föreskrivits ovan i denna anvisningspunkt om den
lägsta viirdesättning

pa lagret, som kan godtas vid inkomstberiikningcn. för

det lägre värde p<I lagret godtas som den skattskyldige med hiinsyn till
föreliggande risk för prisfall visar vara p{tkallat.
Nedskrivning av viirdet pa riittig-

Nedskrivning av viirdet pä riittig-

heter till leverans av lagertillgfmgar

heter till leverans av lagertillgimgar

enligt ej fullgjorda köpekontrakt för

enligt ej fullgjorda köpekontrakt

godkännas endast i den mån det

(kontrakts11edskril'lli11g) ff1r gudkiin-

visas. att inköpspriset för tillgångar

nas endast i den m{m det visas, att

av

balansdagen

inkiipspriset för tillgångar a\' samma

understiger det kontraherade priset.

slag p:'\ balansdagen understiger det

samma

slag

på

eller det giirs sannolikt att säclant

kontraherade priset. eller dl't görs

prisfall kommer att inträffa innan

sannolikt att s{1dant prisfall kommer

tillgångarna

att intriiffa innan tillg<ingarna levere-

levereras

eller säljs

vidare av den skattskyldige i oför-

ras eller siiljs vidare av den skattskyl-

ändrat eller förädlat skick. Beträf-

dige i oföriindrat eller föriidlat skick.

fande viirclt't p<I rättight>ter till leve-

Beträffande värdet pii riittigheter till

rans av maskiner och andra för

leverans av maskiner och andra för

stadigvarande bruk avsedda inventa-

stadigvarande hruk avsedda inventa-

rier enligt ej fullgjorda köpekon-

rier enligt ej fullgjorda köpekon-

trakt kan nedskrivning godkiinnas

trakt kan m·skril'lling (kontrakts1ll'skri1·11i11g) godkännas endast i den

endast i elen mt111 den skattskyldige
visar. att inköpspriset för tillgångar
balansdagen

mån den skattskyldige visar. all
inkiipspriset för tillg{111gar av samma

understiger det kontraherade priset,

slag på balansdagen understiger det

av samma

slag

p{1

eller det görs sannolikt att sådant

kontraherade priset. eller det görs

prisfall kommer att intriiffa 11111an
tillgångarna levereras.

sannolikt alt s;)dant prisfall kommer
att inträffa innan tillgiingarna levereras.

3'

3.
Vad i punkt 2 tredje. sjätte
och fittonde styckena siigs angäende
det lägsta värde

pa

varulager.

för

som

skattskyldigs
godtas

3. Vad i punkt 2 tredje stycket
första meningen samt sjiitte och
Eittonde styckena siigs angi1ende dt>t

vid

lägsta viirde pil skattskyldigs varula-

inkomstberäkningen, giiller inte i

gt>r som fiir godtas vid inkomstbe-

fråga om penningfiin·altande före-

räkningen giiller inte i fri1ga om

tags och fårsiikringsfi'iretags place-

skattskyldig~

35
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ringar ai· fiirl'llltade medel i aktier.
obligationer. Hmdordringar 111. m.
eller skallskr/digs lager av fastigheter och liknande tillgiingar. Tillgångar m· de/la slag skall ras 11pp till det
1·iirdc .\"0111 111ed hiinsyn 1ill risk .fl'ir
.fi"ir/11st. prisfi11l 111. 111. framstår so111
skäligt.

tioner. J(111efordri11gar och lik11a11dc
1illgtl11gur (l'iinlepappcr) oclr i11tt: lrdlcr i.fi·tlga 0111 lager av fastigheter 1>eh
liknande tillg~ingar.

Lager ov värdepapper får inte tas
upp till lägre belopp än vad som med
hänsyn till risk för prisfall 111. 111.
framstår som skäligt. Dock gäller art
sådan aktie eller andel i {astighetsförwilrande företag, som enligt punkt 3
fjärde stycke! m· anvisningarna till
27 ~ skall anses utgöra 0111sä11ningstillgång i rörelse, får 1•t'irdcra.1· med
iakttagande m· de för lager ai· fastigheter och liknande tillgångar nedan
angil'na grunderna. Nedskrirning lll'
andel i handelsbolag. som nu sagts,
får ske endast om någon nedskril'ning (Il" fastigheterna inle har ske/I i
handelsholagets räkcmkaper.
Lager av fastigheter och liknande tillgångar fär inte tas 11pp till lägre
belopp än 85 procent av s11111man m·
tillgångarnas anskaffningsvärden.
Har den skatlskyldige vid beräkning
av inkomst m• viss förviirvskälla
yrkat avdrag för (11'.~iillnin[? till res11lta111tjiimningsfond får lugret dock
inte tas upp till lägre f1elopp iin 90
procent m· summan av tilfgångama.1·
anskafl11i11g.1·1·iirde11. Denna hegriimning i nedskril'llingsriitten giiller äFen
- under de för111sii1111ingar som anges
i punkt 2 elfte stycket - om ett företag.
som är i i1Hres.\rgi:111e11.~kap med den
skal/skyldige. har yrkat al'drag fiir
avsättning till resultat11tjii11111ingsfond.
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Vid tillämpning m· föregående
stycke beräknas anskaflizingsvärdet
enligt t!e grunder som anges i punkt 3
111·

a11visningama till 22

~.

Har till-

gå11gen övergått till 11y ägare genom
arv eller testamellte eller genom
bode/11ing i a11ledning av makes död.
giiller för den 11ye iigaren samma rätt
till 11edskril'ning m· tillgången som
skulle ha tillkommit förre ägaren om
de1111e forlfara11de hade iigt tillgången.
Utan hinder av md som föreskrivits i tredje .Hycket om den liigstu
viirdesiittning på lager av fastigheter
och lik11a11de tillgångar, som kan
godtas vid inkomstberäkningen. får
det lägre värdl' på lagret godtas som
den skattskyldige med beakmnde m•
medgivna

viirdeminskningsavdrag

och f öreliggandc risk för prisfal/ risar
vara påkallat.

Förvärvas aktie i svenskt aktiebolag av skattskyldig, som driver bank- eller
annan penningrörelse eller försiikringsrörelse. eller av annan skattskyldig.
för vilken aktien utgör omsättningstillgång, och är det inte uppenbart att den
skattskyldige därigenom erhåller tillgtmg av verkligt och särskilt värde för
honom med hänsyn till hans rörelse, för sådan nedgång i aktiens värde som
beror på utdelning till den skattskyldige av medel. vilka fanns hos det
utdelande bolaget vid förvärvet och inte motsvarar tillskjutet belopp. inte
föranleda att aktien vid inkomstberäkningen för den skattskyldige tas upp till
lägre belopp än som motsvarar hans anskaffningskostnad för aktien. Har
denna. innan s:Jdan utdelning skett. tagits upp till lägre belopp iin den
skattskyldiges anskaffningskostnad. för aktien vid utgången av det beskattningsår. under vilket utdelningen äger rum. inte tas upp till lägre belopp än
aktiens värde i beskattningshänseende vid ingången av samma år med tillägg
av ett belopp. som motsvarar skillnaden mellan den skattskyldiges anskaffningskostnad för aktien och nämnda värde, dock högst av det utdelade
beloppet. Sker utdelning utan att det värde för aktien. som ligger till grund
för beräkningen av den skattskyldiges inkomst. ptiverkas och medför detta
att den skattskyldige efter övcrlfatclse av aktien eller upplösning av bolaget
redovisar förlust, skall därifrån avräknas det hdopp som motsvarar
utdelningen. Utdelning som avses i detta stycke anses i första hand gälla
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andra medel iin sf1dana som motsvarar tillskjutct belopp. Vad som sägs om
aktie i detta stycke giiller iivcn betriiffande andel i ekonomisk förening. i\1ecl
tillskjutct belopp avses därvid inbetald insats.

3 a. I ji·tlga 0111 skattskyldiga, so111
bedrit·er byggnads- t'ller a11liigg11i11gsrörelse eller lu111t1·crks- elit'!'
kon.\'lllträrelse, godtas den i räke11skaper1w gjorda redol'isningen m·
pågåe11dc arbete11 vid i11ko111sttaxcringe11 0111 redol'isningcn i11te .1·tilr i
.1·1rid 111ed bestii111111el.l'l'm11 i drnna
am·isni11gsp1111k1. Utfiirs de pågående
11rhetow på liip1111de riik11i11g gäller
he.1·tä111111elserna i tredje. åttonde och
11io11de styckena. Rctrii.f.fi111cle arbeten, SO/Il WfOf.\' ti/I jit.l't pris, giil/er
hcstii111111('lsema
fjiirde-11io11de
styckena. F:11skild 11iiri11gsidkarc i
1·ar.1· 1·erks11111het den tlrligll hrut100111siitt11i11gss11111111llll normalt understiger etl gränsbelopp som 111ot.1·1•arar :!.O
gclnger det enlig! lagen (1962:38/.J 0111
al/111ä11 .fi'irsiikring bestämda l>asbcloppet för den sista 111i111adc11 lll'
riikcnskapsårCI. fär tilliimpa bestii111111e/sema för arhete11 som wfiirs pil
läpi111de räkning ii1·en i fråga 0111
arhcten som lll(örs 1ill .fi1st pris.
Ett llrbetc anse.1· 111(ört på /iipande
räkning 0111 ersiitlni11ge11 11tes/11ta11de
eller så golf so111 11tes/1111111cle jizststiills
på gmnd1·al av ett påjor/111111/ bestii111t
armde per tidsenhet. den faktiska
tidsåtgången orh - i föreko111111a11de
fiill - ilen skattskyldiges .fitktiska
utgifter för llrbetet. I amrnt filll a11scs
arbetet 111fört ti/l f(1.1·1 pris.
Viirdet m· pilgåelllle arbctc11, som
lllf'örs på löpande räkning, bclu.j1·er
i11U' tas upp so111 tillgång. I stället skall
so111 imäkt redori.rns sw1111u111 m· de
helopp arseende arbetena som den
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skauskyldigc har fakturerar 1111da
hcskatt11i11gstlrct.
Viirdet ar pågående arbetcn som
11~/lirs till fast pris jilr. särirt giillcr
bygg11ads- clla a11liigg11i11gsri)relsc.
flis upp till liigst cl/ />dopp 111ot.1T111w1de 85 procem m· de vid hcskat111i11gsilrcts utgilng 11edlagda direkta kost11adcr11a arsce1ule de 11rhete11 för 1·ilka
slutlig res11ltarredm·i.rni11g dä i11te har
skett. I [niga 0111 ha11t1·erks- eller
ko11.rnfrrörcfo'får 1·iirdet ar />tlgdendc
arhcte11, som 11t/lirs till fi1st pris, tas
upp till lägst ett belopp 11wt.n-aram/e
sa111tliga 1·id beskar111i11gsärcts 11tgt111g
nedlagda 1/irckra kos111adcr m·sec11de
de arbeten för 1·i/k11 slutlig rcsultmredol'i.rning då i111e har ske/I. Fri/11
sis111ii11111da riirde får m·drag ilmjutas
mecl högst ett belopp 11101srnra11dc
hasbeloppet för dt'll sis1a må11acle11 m·
riike11sk11psäret. dock inte med högre
helopp iin som s1w·111· 11w1 de direkta
kost11111/!'m<1. Har den skartskyldige
crhällit crsiit111i11g fiir 11rhete. som
rll"ses i dcrta strckc, skall heloppcl
imc rcdol'isas som imtikt I/fan .rn111 c11
skuld Till den f<Jr rnrs riik11i11g 11rhctc1
111fiirs.
Som direkl kos111ad w1s1·s inte 1·iirdc1 a1· dc11 arhe1sins11ts som 11tfiir.1· m·
elen skartskyldige. de1111es make eller
bam under 16 år. Ar uppdragswgarl'll cl/ handelsbolag skall som direkt
kostnad i111e 1111ses riirde1 ai· arhctsi11sats som 11t/lirs ar dcliigare i /10/aget.
Uppg1/r riirdet m· pågtlc11de arbctm i byggnads- eller a11/iigg11i11gsrörclsc till /iigre hl'fopp iin 111cdeltalc1 m·
i·iirdcna m· sådana arl>CTen 1·it!
111gå11ge11 m· de 11·il 11iimws1.fåregde11-
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
de

beskatlllingsåren

(jämföre/se-

tlren). får värdet ar pågående arbeten
1·id l1eskattningsårets 11tgång ras upp
till lägst el/ belopp motsvarande skilllllufen mellan viirdet a1• pågilende
arbeten 1•id nämnda tidpunkt och 15
procent m· jiimförelseårens medelt11/s1·iirde11. Blir skillnaden negaciv
ftlr hestämmelserna i de 11·å sista
meningarna av punkt:! .1jii11e stycket
1illämpas.
Har den skauskyldige åtagit sig att
till fast pris wföra l'isst arhete för
annans räkning skall, såvida intressegemenskap råder mellan den skatrskyldige och uppdragsgil'aren och
anledning finns att anta au bestämmelserna m·an i denna anl'isningspunkt 11tnyttj11ts för au bereda obehörig skatteförmån åt den sk11t1skyldige
eller 11ppdragsgh·(1re11, nämnda hestiim1111:/ser inte gä/111. I nu avsedda
fall skall den skaflskyldiges inkomst
pil grund 11r arhetena beräknas efter
1·ad som med hänsyn till omständigheterna framstår som sk1lligt.
Har den skauskyldige i betydande
omfattning underlåtit att sill/redovisa
eller fakturera belopp som enligt god
redovisningssed hade kunnat slutrcdol'isas eller faktureras skall som
imiikt tas upp de belopp som skäligen
hade k111111at s/lltredoi•isas ellf'r fakwreras.
Kan den skattskyldige giira sannolikt att det belopp, som rnligt hestiimme/sema ovan skall redovisas som
intiikt av pågående arheten, Öl'erstiger vad som kan anses förenlig1 med
god redm·isningssed, får inkomsten i
skiilig wstriickning jämkas nedåt.
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Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och tillämpas första gången
vid 1984 års taxering om inte annat fiiljer av punkterna 1-5 nedan.
1. Den nya bestämmelsen i punkt 2 sjätte stycket av anvisningarna till 27

~

tillämpas inte i fråga om nedskrivning som har [1terförts till beskattning senast
vid 1984 års taxering.
2. Fysisk person som den l januari 1983 innehar en- eller tvåfamiljsfastighet som utgör omsiittningstillg{mg i riirelse för, s:'tvicla han varit bosatt på
fastigheten under åren 1981 och 1982, vid 1984 års taxering som intäkt av
rörelse ta upp helopp varmed fastigheten varit nedskriven vid utgången av år
1982 (avskattning). Sedan avskattning skett anses fastigheten inte utgöra
omsättningstillgång. I !ar fastigheten inte varit nedskriven vid utg:'tngen av år

1982. skall fastigheten inte i något fall anses t tgöra omsiittningstillg[mg efter
utgi'mgen av år 1982.
Vad i första stycket sagts gäller inte om fastigheten under åren 1981 eller
1982 varit föremål för annat byggnadsarbete än normalt underhåll i
byggnadsrörelse som bedrivs av den skattskyldige. dennes make eller av
fåmansföretag i vilket den skattskyldige eller dennes make är förctagsledare.

3. De nya bestämmelserna i punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till
27

~

gäller endast i fdga om aktier och andelar som har

förv~irvats

efter

utgången av år 1982.
4. Sista meningen i punkt 4 nionde stycket och sista meningen i punkt 4
tionde stycket av anvisningarna till 29 § i den äldre lydelsen skall ti!Himpas i
de fall då övergång från planenlig till räkenskapsenlig avskrivning skett för
beskattningsår, för vilket taxering sker i\r 1984 eller - om den skattskyldige
på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras nämnda år - år
1985.
5. Genom den nya lagen upphävs med verkan fr. o. m. 1984 års taxering

dels punkt 6 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1969:363) om ändring i
kommunalskattelagen ( 1928:370), dels 9

*tredje stycket lagen ( 1972:742)

om ikraftträdande av lagen ( 1972:741) om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370).

6 Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 25
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2 Förslag till
Lag om eldsvådefonder
Härigenom föreskrivs följanck.
I § Vid beriikning av nettointäkt av jordbruksfastighct eller nettointäkt av
rörelse enligt kommunalskattclagen ( 1928:370) och lagen ( 1947:576) om
statlig inkomstskatt medges avdrag enligt denna lag för belopp som har
avsatts till eldsvådefond. Sådant avdrag medges även vid beräkning av

*

nettointiikt av annan fastighet som avses i 24 l mom. kommunalskattclagcn. Den som enligt bokförings lagen ( l 976: 125) eller jordbruksbokföringslagen (1979:141) är skyldig att uppriitta {1rsbokslut skall ha satt av ett mot
avdraget svarande belopp i räkenskaperna för bcskattnings;het.
I fdga om handclsholag beräknas avdrag för avsiittning till cldsvaddond
för holagt!t.
2

*Eldsvåddond som avses i denna lag är
1) eldsvåddond för inventarier,
2) e\dsvådefond för byggnader,

3) eldsvädefond för markanliiggningar och
4) eldsvådefond för lagertillgängar.
Med inventarier. byggnader. markanläggningar och lagertillgångar förstas
vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas
enligt de bestämmelser som giiller för maskiner och andra för stadigvarande
bruk avsedda inwntarier, byggnader. markanliiggningar respektive lager.
Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av
anvisningarna till 29 kommunalskattelagen (1928:370).

*

3

*Avdrag för för viss förvärvskiilla och för ett och samma beskattningsår

inte iivcrstiga den skattepliktig:1 fiirsiikringsLTsiittninl!L'n ellL·r annan erS:ittning för skada niimnda t1r pil inventarier. hvggnader. markanliiggningar l'ller
lagertillg:\ngar. som har flirstörts elll'r skadats gl'nom brand L'iln annan
olvckshiindelsc eller -· s;i\'itt avsl'r in\·l'ntarier PCh lagcrtillg;inµar - som har
förlnrats genom statligt L'ill'I" kommunalt förfngandl'.
Med statligt eller kommunalt förfogande jämställs avyttring som sker
under sådana förhällanden att statligt eller kommunalt förfogande i annat fall
skulle ha kommit i fråga.
Har den skattskyldige på grund av förhiillande som i första stycket siigs
medgivits högre avdrag för avskrivning av inventarier. byggnader eller
markanläggningar än han i annat fall varit bcriittigad till. skall avdraget för
avsättning till eldsvådefond begränsas i motsvarande mån.
Avdrag för avsättning till eldsvädefond för lagertillgångar fr1r inte
överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under
beskattnings:'\ret. Har lagret stigit i pris under beskattningsärct far lagerre-
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serven vid beskattningsf1rets ingi'mg beräknas på grundval av den procentsats
varmed lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits oeh det återanskaffningsviirde samma lager skulle ha haft vid beskattningsitrets utgiing.

4 § Eldsvådefond fär tas i anspråk för fiil}ande iindamal:
I) eldsvftddond för inventarier: för avskrivning av inventarier samt för
kostnader för reparation och underhttll av inventarier:
2) cldsvt1defond för byggnader: för kostnader för reparations- och andra
underhilllsarbeten pft en byggnad. som inte utgör omsättningstillg{mg i
rörelse. och för avskrivning av siidan byggnad:
3) eldsvt1dcfond för markanläggningar: för kostnader för reparations- och
andra undcrhftllsarbeten pf1 en markanläggning, som inte utgör omsiittningstillg{mg i rörelse. och för avskrivning av den del av en s~1dan markanläggnings
anskaffningsviirde som för dras av genom {trliga viirdcminskningsavdrag:
4) cldsv{1defond för lagertillg;lngar: för nedskrivning av lagertillgångar
med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för
tillverkning eller anskaffning av sådana tillg{mgar. dock att ett lägre viirde på
lagret i dess helhet vid bcskattnings~1rets utg{mg än som enligt eljest gällande
regler är medgivet inte godta~.
Belopp, som har avsatts till eldsv?tdcfond. får tas i anspnlk endast för
arbete som utförs. inventarier som levereras. byggnader som anskaffas och i
övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.
Har den skattskyldige under ett beskattningsår då ersättning för byggnader
eller markanHiggningar enligt 3 § första stycket skall tas upp som skattepliktig inkomst anskaffat en byggnad clln t'll markanliiggning far han - utan
hinder av vad i andra stycket siigs - ta belopp. som enligt bestämmelserna i
denna lag kunnat avsättas till cldsvi1ddond för byggnader respektive
cldsvädefond för markanläggningar. i ansprt1k för avskrivning av byggnaden
respektive den del av anskaffningsviirdct av markanliiggningen som fiir dras
av genom årliga viirdeminskningsavdrag. Därvid skall sii anses som om
avsättning till eldsv[1defond har gjorts varefter beloppet omedelbart har
tagits i ansprt1k för sitt ändamftl.
Om cldsvådefond fär tas i anspriik för reparations- och andra underhållsarbeten pä en byggnad eller en markanliiggning eller för avskrivning av
s<'idana tillgångar får den skattskyldige. såvida arbetet hiinför sig till flera
beskattningsår och avdrag pä grund av arbetet inte redan har skett. under det
sista året ta eldsvädefonden i anspråk för avskrivning av tillg[mgarna eller för
täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna
kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om
ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier enligt kommunalskattclagen ( 1928:370).
5 § Eldsvådefond får tas i anspdik endast för avskrivning, nedskrivning eller
kostnad i den förviirvskiilla till vilken avsättningen hiinför sig. Riksskattc-
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vcrkl't för dock. lllll dl't finns <irskilda sk:il. lllL'dgc alt eiLls\·;idefnnd. Slllll har
avsatts i \'iss fiin·iir\'skiilla. fr1r tas i anspr[1k fiir investning eller kostnad i
annan förviirvskiilla. Mot riksskatteverkets beslut l/1r talan inte fiiras.
6 *Har eldsvi1ddond L'ilcr dela\· si1dan fond tagits i anspri1k enligt denna lag.

utgiir det ianspri1ktagna lK'ioppt'l inte skattepliktig intiikt. A andra sidan f;'tr
si1dana utgifter. för vilka frindcn har tagits i ansprak. \'id taxeringen inte dras
av Slllll driftklistnad. 1lar fonden tagits i anspri1k fiir anskaffnin)! av en
anliiggningstillgiing. skall vid heriikning a\· drdeminsknin!!"''·drag som
anskaffningsviirdt• fiir tillgC111gen riiknas endast den dela\· utgiftl'rna slllll in!L'
har tiiekts av det ianspri'1ktagna bl'ioppl't. I !ar fonden tagits i anspr;ik fiir
tillverkning eller anskaffning av lager. skall lagrl't anses nedskrivet med det
ianspråktagna beloppet.

*

7 Vid tilliimpning av denna lag skall L'lt tidigare till L'ids\itddond a\'satt
belopp anses ha tagits i anspri.1k före senare a\siittningar.
8 * Eldsvi1ddond skall iiterfiiras till beskattning om
l) fonden har tagits i ansprt1k i strid med 4 lKh :'i ~~.
2) hela eller den huvudsakliga delen av den fiirv:in·sk:illa. diir ;l\siittningcn till fonden har gjorts. under hcskattningst1rt't har ii\·erl;itits elln
verksamheten har upphiirt.
3) det fiirt'tag som innehar fonden skall ansl's upplöst genom fusion enligt
14 kap. aktiebolagslagen ( 197:'i:l38:'i) clkr96 ~I nwm. lagen ( JlJ:'il:31l8) 0111
ekonomiska föreningar eller 7'1:'. ~ lagen ( lLJ:'i:'i:-116) om sparbanker (ich
fonden inte enligt fl'mte stycket har iivertagits av det ii\'L'rtagamlc
företaget.
-1) beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall triida i
likvidation.
5) beslut har meddelats 0111 att den skattskvldigc skall försiittas i konkurs.
eller
6) fonden inte har tagits i anspr<ik senast undn det beskattningsilr. för
vilket taxering sker under tredje taxeringsi1ret efter dl'l d;1 aydrag fiir
avsiittningen har medgetts.
Med överl:ttelse som avses i första stycket 2) likstiills att hela L'ller en del av
den förviir\'skiilla diir avsiiltnin!,!L'n har gjorts tillfallit en ny iigarc genom
hodelning eller genom ar\' eller p<'1 grund a\' förnrdnandc i tL'StamcnlL'.
Riksskatteverkl't för dock. om det finns siirskilda skiil. medge att L'lds\·adcfonden i stiillet för att 1iterfiiras till beskattning: ii\L'l'tas a\· fiirviin·sk:illans
nye iigare. I fråga om si·1dant medgiv1111dc skall hL'Stiimmdserna i IO *tredje
nch fjiirde stvckena tilliimpas.
Aterföring till hesk;1ttning skall göras i den fiirdrvskiilla diir a\'<ittningen
har gjorts.
Riksskatte\'erket kan. om dl't finns siirskilda skiil. medge att cldS\·:'1ddnnd
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som skall tttnföras till beskattning enligt första stycket 11) far heh;illas u1llkr
viss tid. dock liingst till och med det hL'Skattningsar fiir \'ilket taxning sker
under sjiitte taxerings;iret dter det dit avdrag fiir avsiittningl'n har
medgetts.
Vid s{1da11 fusion. som avsö i 28

~

3 mom. knmmunalskattelagen

( llJ28:J7tl). for nwderbolagL't L'ller lkn iivertagalllk fiireningL'll i bL·skattningsa\'SL't:nde (i\·erta eklsvi'1defllnd. Har fonden iivertagits skall det ansL·s
som om mllderb1llagl'l eller den i\\·L·rtagande fiireningcn har gjort avsiittningen umkr dl'! beskattningsi1r. dt1 avsiittnin):!en skt'tt hos dotterhlllagl'l
elln den iiverlt1tandc fiireningen. Vad som har sagts 1111 giilkr ii\·en i fr{1ga om
fusion enligt 78

~

lagen om sparbanh·r.

Vad i fi'irsta--fcmte styckena siigs om eldsvi1ddllnd skall i fiirek<1111111anLk
fall giilla en del av siidan fond.
Mllt riksskatte\·erkets beslut enligt andra och fjiirde styckena fill' talan in!L'

föras.
9

* Har elds\·;'1ddond L'llcr en dl'I av siidan fllnd ;iterfiirts till beskattning

enligt 8

~skall

som skatteplikti!! inliikt i den fiiffiinskalla. diir <l\'siillnin!!en

har !!iorts. tas upp ett siirskilt tilliig!! Slllll svarar lllllt trettill prlll'L'nl av det
i1tcrfi\rda hclllppt'I.
Riksskattevnket kan. om dt'I finns synnerliga skal. nll'dge befrielse hell
eller del\·is fri1n det siirskilda tillii!!).!et. f\fot riksskatte\·erkets beslul f;ir talan
inte föras.

111

* Regerin!!en eller myndighet som rl'geringen hestiimmer kan. <•m det

finns siirskilda skiil. med!!e att ett fiiret<1gs cldsvi1ddond helt eller delvis
iivertas av ett annat fi.iretag. Fi\r ett st1dant medgivande krii\·s
I) att lkl ena företaget iir nllllkrfiirl'tag llch det andra fiiretaget dess

heliiµda dotterföretag. eller
2) att h[1da fiiretagt•n iir heWgda dlltkrfiiretag till samma modnfiiretag.

cl kr
3) att dt•! ena företaget iir ett wcnskt aklichPlag vars aktil'r till mt'r iin

nittio procent iigs a\· modt:rfiiretagt'I tillsammans med elln genom förmedling av ett elkr lkra av lkss heli1gda dlltterfiirctag <1ch det andra företaget
antingen iir ett annat si1dant aktiebolag eller ocksil moderfi.iretaget el kr dess
heliigda dntterfiiretag.
Vid tilliimpning av fiirsta stycket a\·ses med mnderfiirctag svenskt
aktiebolag. svensk t:konllmisk fören in!! elkr svensk sparbank och med heliigt
dottcrforelag svenskt aktiebolag 1·ars aklicr till mer iin ni11io procent iigs av
modcrfiirL't agt't.
I beslut om Ö\'ertaµande a\· en cldsvaddond skall anges i vilken
fördr\'skiilla hns det Ö\'ertagande företaget som fonden skall anses
avsatt.
Har en eldsv{1dcfllnd iiwrtagits skall det anses snm om det iivertagandc
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företaget gjort avsättning till fonden vid den tidpunkt d{t det överlihande
företaget gjort avsiittningen.
1 J §Skattskyldig. som vid beskattningsårets utg{mg har en cldsvt1dcfond eller

som under heskattningsaret har avvecklat sin eldsvådefond. skall vid
självdeklaration lämna uppgifter om fondens storlek. användning och
avveckling. Uppgifterna skall lämnas p{1 blankett enligt formuHir som
fastställs av riksskattevcrket.
Ilar den skattskyldige under beskattningsäret haft intäkt av jordbruksfastighet. annan fastighet eller rörelse från mer iin en förviirvskiilla. skall
uppgifter som avses i första stycket liimnas siirskilt för varje förvärvskälla där
avsättning har gjorts.
12 § I fråga om skattskyldiga som taxeringsnämnden skall taxera till statlig

inkomstskatt skall nämnden lämna uppgifter till Hinsstyrelscn om skattskyldiga som vid beskattningsårets utgäng har cldsvådcfonder eller som under
beskattningsåret har avvecklat sina eldsvi\dcfonder.
13 § Hos länsstyrelsen skall föras register över cldsv;]dcfonder.
Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. I samband
med ikr<iftträdandet iakttas följande.

1. Den nya lagen tillämpas första gängen i fråga om beskattningsår för
vilket taxering i första instans sker iir 1984.
2. Genom denna lag upphävs med verkan fr. o. m. 1984 [irs taxering
förordningen ( 1959:168) om siirskilda invcstcringsfonder för förlorade
inventarier och lagertillgångar. Avsättning till siirskild investeringsfond
enligt nämnda lag för göras sista g{mgen i bokslut till ledning för 1983 {trs
taxering. BesWmmdserna i niimnda lag giiller dock alltjiimt i fråga om
belopp som har avsatts i boblut till ledning för 1983 och tidigare års
taxeringar.
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3 Förslag till
Lag om iindring i lagen ( 1951 :76.') om beräkning a\ statlig inkomstskatt fiir ackumulerad inkomst
I liirigenom fiirL·skrivs i fr{1ga om lagen ( llJ51:7(13)
inkomstskatt för aekumukrad inkomst

*
*

<.llll

hl'i"iikning a\· statlig

1

*

dels alt 3 3 och 4 mom. skall betecknas 3 4 och 5 mom ..
dels att 3 1 och 2 mom .. nya 3 4 nHHll .. punkt I av anvisninganw till I ~
anvisningarna till 2 ~ och anvisningarna till 3 ~ skall ha nedan angivna
lydelse.
dels all till 3 skall fogas ett nytt nwmenl. 3 mom .. av nedan angivna
lydelse.

*

*

N11rnra11de ll'delsC'

Fiircslagc11 lrdelse

1 mo m . 2 Vad i denna lag siigs
skall. med dl'n begriinsning sn111
fiiljl'r av Yad nedan i 2-../ mnm.
stadgas. iiga 1illii111p11i11g hetriiffande

1 m o 111 . Vad i denna lag siigs
giillcr. med den hl'griinsning som
följl'r av vad nedan i 2-5 mom.
stadgas. betriiffande all ackumulerad inkomst.

all ackumulerad inkomst.

2 1110111.·' I fr[1ga 0111 inkomst av fordhr11ksfi1.1tighC't skola lagens hestiimmclser giilla endast följande intiikter. nii111ligen:
I) intiikt genom ersiittning fiir skada {1 viixande skog p{1 grund av brand
L'lll'r annan diirmed jiimförlig av den skattskyldiges (1tgiiramkn nberoende
anledning samt intiikt genom avyttring av skog och skogsproduklL'r. 0111
avverkningen framtvingats av brand. storrnfiillning. tnrka. insl'ktsskador
eller dylikt eller av vattcnuppdiirnning eller framdragande av kraftkdning.
allt under fiirutsiittning att intiikten icke föranlett avdrag för insiittning ;i
skogskonto:
2) intiikt i for111 av eng;ingsersiittning vid uppl;ilL'lse eller upphiirande av
nyttjandniitt eller scn·itutsriitt och vid ii,·crli11L'lse a\" nvttjandl'riitt. intiikt i
form av ersiittning som utg:lr vid avriikning enligt lJ kap. 23 ~ jl•rdahalkl'll
samt intiikt för jfirLWgare avseende viirlk a\ fiirbiittring so111 nyttjanderiiltshavare bekostat;
3) intiikt. som uppkommit genom
·') i11tiik1 i Jim11 ar fir.1iikri11,l!,.l<Tsiill11i11g eller a11111111 crsii1111i11g ji"ir
att egendom tagits i anspriik gl'nom
expwpriation eller liknande fiirfaskada 11tl hygg11acla ella 111arka11liigg11i11g11r. so111 har .fdrstiins ella
rande eller cljL'St :l\·yttrats under
skad111s gc110111 hrwul dia 1111111111
s.id:1na fiirhi11landcn att dylik tv:lngsfiirsiiljning m;hte anses rnraf("ir h1111olrckshii11dd1l'. clla i11tiik t. som hur
uppkommit gt'rH1111 att l',!!L'lllh im har
de11. urnkr förutsiittning att intiiktt'n
I Senaste Jydcbe av förutvarande: 3 § 4 1110111. 1979:616 och lagens rubrik 1974:860.
: Sc·rw,Ic· lnkbc i'174)i(lll.
1
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tagits i anspri1k genom expropriation
eller liknande förfarande eller eljest
har avyttrats under s;'1dana förhiillanden att sådan tvi111gsförsiiljning
miiste anses .fi'ir<'liggll, allr under
förutsiittning att intiiktcn i111c hllr
föranlett avdrag för insiittning /'"'
sk11gskont<> eller för avsiittning till
dds1·äclcfi111cl:
4) inHikt i form av skad<.'st{1nd elil'r annan cr<ittning avse<.'ndc inkomstbortfall till följd av skador och intri1ng :i fastight't<.'IL som föranil'tts av
industriell eller diirrned jiimfiirlig verksamhet:
5) intiikt vid avyttring av djur i samband med upphi\rande a\· djur-,ki1tscl:
6) intiikt vid avyttring i samband med upphi1rande a\· jnrdhruksdrirt av for
stadigvarande bruk i jorclbruksfastighl'lt'll avsedda maskiner eller andra
inventarier. \'ilka icke vid hcriikning av viirdt·minskningsawlrag iiro att
hiinföra till byggnad, iivensom av varor och produkter i jnrdbruksfastighc-

icke föranlett avdrag for insiittning ä
skog:skonto eller för avsiittning till
siirskildll i111·es/eri11g1j(mcler ji'ir Ji"irlorarfc i111·en1aricr och lager1il/gå11gar;

tcn: samt
7) intiikL som uppkommit clc'irig1'110111 all Cll'Sc'iu11i11g ril/ sc'irskilda
i111·c.1·1cri11gsfimcla .fi'ir fiirlorlldc i111·e111aria och lag<'rrillgii11gar iltcrfiirts till beskattning under säclana
fiirhdl/a11dc11 au, 1/iircsr der å!('l:fl'irdll
helop11c1 i src'i/ler urg/orr kiipcski/ling
.för de .fi)r/nnule tillgiingama. kiipeskillingm t'll/igt 5 i c//a Ö) nrn11 sk11//1'
ans<'lls sä.1·0111 ack1111111!1'md i11ko111.1·1,
dock att riinra s11111 tillciggn det
:l!erförda beloppet icke skall anses
utgöra si1dan inknmst.

7) intiikt. som har uppkommit
gc110111 llll eld1nld1f111d har i1tt•rfiirts
till bcska!!ning t"I gmncl a1· cm jordhmksdri(1<·11hur111>f'hc'irr eller ·sch i Il
ar.1cr e!cf.1T11llefi111cl .fi'ir /11ga1i/lgi111gar - /le/ gm11d lll' all df11rskiirsd11 har
111111/riirt. dock att siirskilr rilliigg pli
det {11<.'rfiirda hclnppct ini<' skall
anses utgör;1 s{1dan inkomst.

J 111o111. I .fi·cigc1 0111 i11ko111s/

111·

a11111111 ji1s1igher skc1// lagens hcsrii111111dscr 1·11clc1s1 gii/111 fMjllnde inliik rcr.
11ii111/igc11:
I J i111iik1 i fiJn11 ar .fi'irsiikri11g1·asii1111i11g c//a w111c111 crsii1111i11g .fi'ir
skada /)(t flrgg11c1da c'lll'I' lllllrkc111liigg11i11gar. so111 har f/inriirrs 1·//cr
sklldclls gc110111 hr11111f eller a1111c111
olrckshiindelsc. 1111dl'I' fi"im1.1iiu11i11g
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1111 i111iik1c11 illlt' h11r Jl'ira11/t'll tll'dmg
/i'ir al'sii1111i11g 1i/I e/d1T1/tlt'/imt!:
} ) illliikt - i sa111/>1111tf llll'tf l/ITllri11g c11'fi1s1ighc1- gc110111a1T11ri11g111·
11111ski11a och andra Fir sttll!ig1·ara11t!c /m1k a1·sedda i111·c11rarier, 1·i/ka i
a1 ·skri 1·11i11gsltii11.1·t'1'111/c· i11tc ltii11/{'ir.1·
ri/I hygg11atl: sa1111
3 I i111tikt. so111 har ll/iflko111111it
gc110111 all eld11"1idt'fr111d har tlri·r/i!rts
ri/I heskarmi11g /it/ grt111d 111· art hela
c//a t!m lt1!l'11dwkliga dclt'11 111· fi'ir1·ii1T.1·kii/la11 har tl\'t'l'Cklars. dock all
st'irski/11i/liigg /lfl del 1)1crfi'irtla ht'lop/lt'f i111e skall 1111.1cs 111giira .11icfa11
i11ko111.1·1 .
../ 1110111. ~ I fritga om inkomst av riire/.\(' skola lagens hestiimmelser giilla
endast följande intiikter. niimligen:
I) intiikt genom vetenskaplig. litteriir. konstniirlig eller diirmed jiimfiirlig
verksamhL't. undL'r fiirutsiittning att inliiktt'n inte fiiranlL'tt uppskov med
beskattning L'nligt lagen ( 1979:ril l) 0111 upphovsmannakonto:
2) inliikt vid iiverU1telse av h.\'ft•sr;itt sam! av \·arumiirkc. firmanamn oi:h
andra liknande riittigheter av !,!Oodwills natur:
3) intiikt i forma\· en!,!<ingsersiitt3) intiikt i fprm av eng{m!!sersiittning. som har L'rh;'1llits p;·1 grund av
ning. som L'rh{1llits pii grund av
;n·Jimltsfiir~iikrin!! elkr såsom skaavhrottsfiirsiikring eller .1nm sbdL'destiind L'llL'r dylikt för inknmsthortst<"1nd L'ller dylikt fiir inknmstbortfall
foll i riirL'lsen till följd av expropriai riirt'ISL'n till fiiljd a\· e.xpropriation.
tinn. rekvisition elln annat liknandL'
rL'kvisition eller ann;1t liknande forförfarandL':
farande cl/a i111iik1ifim11111· .fi'irsiikri11gscrsii1111i11g el/a 111111a11 l'l'.\'Cifl11i11g
f{'ir sk llllll /Jti hrgg1111d1·r dit'!' 11111rka11liigg11i11gar . .111111 h11r .fiirs!t'irr.1 eller
.rk11d111.1· ge110111 /1r1111tl eller 111111r111
o/rck1/1ii11ddw. 11//J 1111,/t'I' /i'iru1sii((11i11g all imii/.:101 inre liar /('irt111le11
art!rag flir 111·sii((11i11g rill eld1Ttitlcfi111d:

-0 intiikt i form

H\'

L'llf!<'111gscrsiittnin!! vid a\·yttring a\· patL'ntriitt eller

liknande riitti!!het samt vid a\'yttring eller a\'liisnin!! a\' riitt till royalty. allt
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ulllkr fiirutsiittning att avyttringen L'llcr ;l\fosningen -,kett i samhand med
iivt'rli1telse. upplatL'lst' t'ller nedHiggandt' av ri\relsc:
5) intiikt vid a\'yttring. i samband med i\vL'rli1telsL'. uppl<'1telse l'lkr
nedliiggandt' a\' ri\relse. ;I\ för stadigvarande bruk i rörelsen a\·sedda
ma!'>kiner L'\ler andra inwntaricr. vilka icke vid hcriikning av viirdcminskningsa\·drag hiinfiiras till byggnad. samt ;n· andra varm och produkter i
rörelsen iin m·an vid -1) m·st's: samt
6) intiikt. som uppkommit diiri/!,<'110111 1ll/ 111·sii1111i11g till si'irskildu
i111·e.11ai11gsfin11la j('ir .fi'irloradc i11-

rc111ari('I' oclr l11ga1i/lgä11g11r e/la för
avyttrat fartyg cl kr fil/ siirskild ny;1nskaffningsfond öterfiirts till beskattning wull'r s1/dww f('irlr1lll<111drn <11/,
diircs/ del <itcrfiirclu bclo11pc1 i s1iilll'l
111gforl kii/ll'.1killi11g flir 1illg1)11g<1nl!I i
.fl·ågu. kiipc.1killi11gl'll e11lig1 5 i m·<111
skulle a11sc11s s1lso111 <1ck1111111ll'rud
i11ko111.1·1. dnck att riinta sn111 tilliiggc.1·

6)

intiikt. sum /111r uppknmmit

all eld1T1lddi 111d. .1drsk ild
i1m•stai11gsfi111cl för avyttrat farty!!
dia si'irsk i/il m·1111skt11.fi1i11.!.!sfi i11il har
i1tcrförts till beskattning 111/ gr1111cl m·
ll/I riirclse11 hur ii1·ai</1i1s e/la 11crllugts, dock att siirskilt tilliigg dia
riinta /7il det {11L'rfi\rda hdoppet i111c
skall anses utgiira s;idan inkomst.

.!.!rnt 1111

det i1terfiirda beloppet icke skall
anst's utgi.ira s;idan inkomst.
Vad i denna l<tg stadgas om iivcrl{1tc:lse. uppli1lL'lsL' clkr llL'dliig!!ande a\·
rörelse skall iiga motsvarande tilliimpning hetriiffandL' riirelsdilial 1ich
riirelse!!rcn.
An\·isningar

*

till I
I.' Inkomst skall enligt denna lag ansl'S hiinfiirlig till \·isst heskattnin!!s:ir.
om intiiktL'n cxcmpeh is intjiinats L'ller L'ijL'St nwtprestatinn liir densamma i
n{1gon fprm liimnats undl'r ifri1gavarande ;ir.
f-i.ir att t'n inPm 1 isst heskattnings;ir i1tnjuten inkomst skall anses t1t!,!iir;1
ackumulerad inkomst enligt denna la!! fordras. att inkomstl'n hiinfiir sig till
minst t\'i·1 heskattningsar.
Lng<"1ngsht·lopp. som uppbiirt::s si1sn111 ersiitt nin!! fiir iirlig pension.

L11!!;'1ngsbl'illpp. sllm 11pphiires s;"1som crsiittnin!! f<'ir arlig pL'nsiPn.

skall i allmiinhct anses hiinfilra sig till
tio ;·ir. Engi111gsht·lopp. sPm ht'sk;1ttas med tilliimpning a\' hcstiimmL'iserna i fj;irLk Stycket il\' <lll\iSll.111/!arna till I<)* kommunalskattelagL'll

skall i allmiinhL't anses hiinfiira ,ig till
till ar. E11g;in!!shel1lpp. som beskattas med tilliimpning ;I\ ht·stiimn1L'lsn11a i tj;ink st~L'KL't a\· ;111\'i-,nin!!arna till ILJ ~ kllllllllllnalskaltc·la!!c'n

<Senaste lydelse l 980:999.
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( llJ2N:370). ansl's ickl' s;isom ack11m11krad inkomst.
Ack11mulnad inkomst. som avsl's

( Jl)28:37ll). skc1/I ickl' ansL'S saspm
aL·kumukrad ink11111st.
J\ck11muil'rad inkiimst. som a\·SL'S

i 3 .J mom .. skall ansl's h{infiira siµ
till dl'I antal ;ir dl'n skattskyldigl'
innl'haft dl'n avyttrade L'gl'ndoml'n.
Jk;ilis;1tions\ in st vid an·t Iring av
fastighl't for dock inll' fördelas p;i
mer iin fvra ttr i andra fall iin d;i
\'ins!L'n har uppkommit \'id s:idan

i 3 5 mom .. skall anses hiinfiira siµ
till dL·t antal ;ir dl'n skattskyldigl'
innl'haft dl'n aYyttrade egl'nd0111L'n.
RL'<iiisationwinst \id a\'\'tt ring a\'
fostighl'I for dock in!L' fönklas 1<1
mn iin i\"ra ttr i andra fall iin dit
Yins!L'n har uppkommit vid si.tdan

la_l!L'll
avyllring snm avst·s i 2
( llJ78:lJ70) 0111 11ppsk1l\· mL'd beskattning a\' realisationsvinst clil'r dit
vinsten till mer iin hiilftl'n utgiirs a\

aYyllring som a\'SL'S i 2
laµL·n
( 11J7S:ll711) 11m uppskov med bl'skattninµ a\' realisati1>Ils\·inst L'iil'r di"1
\ insten till mer iin hiilfkn 111,l!iirs av

;'itl'r\'unna avdrag för ,·iirdl'minskning av den avyllradl' fastighl'tl'n.

i1tl'rn1nna aYdrag fiir 'iirdL·minskning av den avyttrade fastigheten.

*

*

*

*

lntiikt av skogsbruk skall anses hiinförlig till lkt antal itr som mots\'<lrar
fiirhiillandct mellan intiikkn. minskad JllL'd \cdnhiirliga ;l\drng. 11ch \'iinkt
a\' L'tt f1rs skogstillviixt ii fastighctl'll.
Ackumull'rad inkomst. som avses
Ackumulerad inkomst. som a\'Sl'S
i 3 ~ 2 n111111. vid :'i)-7) samt i 3 ~ 3
i 3 ~ 2 n11H11. vid :'iJ-7) samt i 3 ~ 4
1110111. vid 2). :'i) och 6). skall ansl's
1110111. ,·id 2). :'i) och <i). skall anses
hiinfiira sig till det antal {1r den
hiinfiira sig till dt•t antal iir dL·n
skattskyldi,l!L' hio·drivit jordhrukt'I elskattskyldigl' hl'dri,·it jordhrukl't L'ller riirclsio·n. Har skattskyldig ittnjuler riirelsL·n. Ack1111111!<'1't1d i11kill11sr.
tit ackumuler:1d inknmst som nu
so111111·s,•.1· i 3 .li 3 1110111. 1·id 2) oclr 3 ).
skall 1111.1cs lrd11/i'irc1sig1i/I del c11111!/ tlr
sagts i egenskap av lkliigare i handels- eller kommandithola_l!. skall
drn ska1rskyldigc i1111,·lur/i /(rsliglreu·n. Har skal!skvldig ;'ttnjutit ackuinkomstl'n anses hiinförlig till den tid
mukrad inkomst snm nu sagts i
han varit dcliigare i hola_l!L't. lnkomstt·n skall dock ansL'S hiinfi'lrlig till
L'gL'nskap a\' dcliigarl' i hamkls- L'ill'I'
kortare tid iin dl'n skattskyldiµe
knmmanditholag. skall inkom,tcn
allSL'S hiinfiirli,!! till tlL•n tid ha11 \arit
bl'drivil .iordhrukt'I eller riirl'lsen
L'llL'r Yarit dl'liigarl' i hplagl't. lbrest
dl'liig;1rc i hola!!L'I. lnkllmsten sbll
han s:'1 yrkar och fiirctn utrl'dning
dllck anses hiinfiirlig till knrtarl' tid
11111 dl'I antal ;tr Yartill ink11msten
iin den skattskyldigL' bedrivit j11rdhiinfor sig. L'lkr L'ijl'st 1lm lkt framhrukt'I L'ilcr nirclsen t'll1·r i1111<·/w/i
st;!r si1so111 uppenbart alt inkomstl'n
hiinfor sig till kortare tid.

Jir.11iglrerm t•ller ,·arit dl'iiigare i hlllagl'l. d~irest han s:'1 \Tkar nrh fiircll'r
utrL·dning <Hll dl'! antal [tr ,·artill
inkomskn hiinl'iir sig. clkr lllll 1kt
eljest

fram~t:'ir

si1som uppenbart att
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inkomsten hiinför sig till kortare
tid.
Har jordbruk eller rörelse. som bedri\il'- a\· den L'lla :I\ t\·i1 makar.
övertagits av elen andra makt:n. skall denne. 0111 han si1 yrkar. anst·s ha\·a
bedrivit jordbruket t'ller riin.:lsen j;inniil Ulllkr den fiip,\niimnda makL·ns
innehav av förviirvskiillan. undL·r fiirutsiittning att makarna d:'t \Uro taxnadc·

*

med tilliimp11i11g a\' 11 I mom. lagen 0111 st;1tlig i11k1imstska1t eller. diirest
andra maken haft inknmst. skulle ha\'a \aXL'rats med tilliimpning a\' niimnda
bestiimmclse. Vad nu sagts skall iiga nll,ts\·arandc 1ilUmp11i11g niir amlcl i
handels-elkr kommanditbolag. snm iigts a\' den ena ;I\ tva makar. ii\ertagits
av den andr;1 maken samt niir jordbruk. riirelse eller alllkl i h1ilag i samband
med den ena makens diid ii\'ertagits a\· dc·n andra maken. och dt'lltll' \'ar
ensam diidsbodcliigare. Inkomst. som c·nligt trcdje st\·cket a\· all\ isningarna
till 52 kom1111111alskattelage11 ( llJ2X:3711) taxeras hos makL·. skall iL·ke till
niigon del anses utgiira ackumulerad inkomst.
Vad i 11iistfiireg;'1cmk stvc·ke stadgas om makar skall i tilliimpliga delar
giilla ii\·en andra skattskyldiga. vilka taXL'ras med tilliimpning a\· diir angi\na

*

bestiimme lse.
Vid skatlcbcriikning enligt I ~
skall oskifi diid1/)() 01-/1 d<'n arlicl11t'
anses som en och samma skattskvldig.

Vid skattchcriikning L'llligt I ~
skall clt'n 1n·/id11<· och cliid1hoc1 allSL'S
Slllll t'n 1>ch s;1mma skattskyldig.

till 2 ~··
Vid bcriikning av ncttoheloppct
Vid hL·riikning a\ nL'ttohl'ioppet
av ackumulerad inkomst skall intiikt
av ackumulerad ink1,ms1 skall intiikt
av skogsbruk i fön:kommande faU- a\· sk\lgsbruk i fiirekn11111iamk fall
minskas med till intiiktl'n hiinfiirligt
minskas med till intiiktt'n hiinl'iirligt
anlrag enligt punkt 7 l'lla 8 a\'
avdragc·nligt punkt 7 av an\'isningaranvisningarna till 22 ~ k(l111mu11alna till 22 kommunalskattdagen. i
skattelagen. i dc11 m:'111 si1dant ;1nlrag
den man si1dant anlrag 111cdge11.1 \id
111cclgi 1·i1s vid i11 komst taxe ringen.
in kn mstt a.xe ri ngc· 11.
I l'ri1ga om intiikt gennm avyttring a\· tillgang. \'ilken kan \·ara fiirem:tl fi'•r

*

viirdeminskningsavdrag. skall siisom nl'lt<>hehippl'l av arkumukrad inknmst
i regel anses kiipeskillingen dtl'r a\·drag fiir tillgi1ngens i heskattningsa\'sL'ende oa\'skrirna viirdt:. \1ots\arande skall giilla \id a\·yttring av sadan
patentriitl elil'r liknandl' riittighl"l. som iir att anse sasom \·ara i riirelse.
Si1som nettllbeloppet a\· acku111uit'r;1d inkomst ge11\l111 a\'\'ttring a\· andra
varllr eller produktl'r i riirelst' iin i 11iistfiireg;1endL' stycke sista punkkn siigs
skall anse~ dold reserv i bgertillgi111garn;i vid hL·skattni11gs;1rl'ts ing:ing. lkn
dolda resLT\·en skall i regc'i hcriiknas till skillnadc·n nll'llan. :1 L'na sidan. Lkl
''Senaste lydelse JIJ72:7-1-1.
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liigsta av tillg[ingarnas anskaffnings\·iird<.' och ;i!L'ranskallnings\ iinle efter
al'llr<ig i i'örL'knn11nande fall för inkurans samt. ~i andra sidan. dnas bokfiirda
\'iirdt· \'id niimnda tidpunkt. Vid ;t\'\'L'Ckling a\' hy!,!gnadsriirc·bc. t111111styckningsriirelsL' eller annan riirclsL' a\'SL'L'tHlc nkesmiissig handel med fastighL'lL'r ii\·ensom penningrörelse skall dock s;hom dold resL·n· i regel anst•s
skillnaden mellan tillgimgarnas \'<.'rkliga \'iirLIL' \'id beskattningsiirets ing;ing
och dL'ras bok förda \'iirde \'id samm;t tidpunkt.
S;lsom tk·ttobeloppet av ackumulerad inkomst gL'1H1m a\·yttring av varnr
(inklusive djur) och produkter i jordbruksfastighL·t skall anses duld rL'scrv i
tillg;-tngarna \'id bökattnings[irt'ls ing;ing. Den dolda reSL'l'\'t•n skall i regel
heriiknas till skillnaden mellan tillgttngarnas \Crkliga \'iink och deras
bnkfiirda viirde vid niimnda tidpunkt.
I !ar den i riikenskaperna gjorda drdL'siittningen a lagrL't fr;ing;-ttts \·id
inkomsttaxeringen. skall \·id bniikning ;t\' dold rese!'\' i >tiilil't fiir bokfiirt
\'iirde an\'iindas det i heskattningsavseendt• giillamk \'iirdet.
till 3 ~c
Vad i 3 ~ 2 mnm. vid 2) S:igs ang{1<.:nde intiikt av ,iordbruksfastighet genom
uppli1telse a\· nyttjanderiitt skall ickL' giilla betriiffandL' uppl;itelse av riitt att
a\·verka skog.
Så-;om ersiittning \'id i\n·rltitl'lse av hyrl.'sriitt anses .iiim\iil v<id skattskyldig
erhitller för att han flvttar fran hlkal. am·iind i riirelsen.
:\led ersiittning pil grund 111·
Med skadestimd eller 111111<111 i 3 ~ 3
mom. vid 3) olllfiinniild L'rsiittning
al'hrorrsti'iniikring eller skaLkstiind
avses i fiirsta hand s;\dan ersiittning
c. d. cnligr 3 ~ ./ nlllm. \'id 3) avses i
för inkomstb1ll·tfall som a/u//fl's mt•d
fiirsta hand s[tdan ns:ittning för
inkomstbortfall som a/1111/s med
anledning av exempl'l\·is stadsplanering eller gaturqdering. 1-liirmed
anlc·dning av C.\empt•h is stadsplanning t•ller gaturegkring. 1-brmed
liksriil/cs frivilligt överenskommt·n
liksriills fri,·illigt i\wrensk1llnmen L'rersiittning. \·ilken avtalats under
sitdana förhitllanden att miijlighet
s:ittning. \'ilken a\·talats u11Lkr satill tv;°tngsi\tgiirLkr förelegat om fridana frirhitllanden att miijlighet till
(\ ,·mgs;\tg:irdn fiirdcgat om J'ri\'illig
\'illig uppgörelse cf triiffats.
uppgörelse ini<' triiffats.
Vid tilliimpning av hesbimmelsL·rVid tilliimpning a\· hL·st:imnlL'lserna i 3 ~ 2 mom. \·id 5) och <i) och 3 ~ 3 na i 3 ~ 2 mom. vid :'i) och (1). 3 ~ 3
mum. vid )) skall med <l\'\'ttring 1110111. 1·id .! i och 3
nwm. vid 5)
likstiillas förlust a\· tillg[mg. cliircsr
skall med a\·yttring likstiillas förlust
a\· tillg:-rng. n111 nsiittning p[1 grund
ersiittning p{1 grund a\· skadeförs;ikring utg[itt oeh ersiittningen icke
a\· skadefiirs:1kri11g dia 1111111111

*./

föranlett avdrag för a\·s:ittning till
7

St:nastc lydelse 1977:43.

<'rsii1111i11g )i'ir sk11cla hor utgatt och
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siirskilda i111·C'.1·tcri11g.1.fl1111/cr .fi'ir .fl'irlornde i11n'11tc1ricr och lugerti!lgti11gar.
Skalteberiikning frir ackumulerad

nsiittningen i11te hc1r fliranktt a\dr<1g: för a\<ittning till eiil.\l'tick-

*

ink1m1st L'nligt 3 2 mllm. vid 6)
samt 3 3 mllm. ,·id -I) nch :'i) for ske
endast under fiirutsiittning
att ,·id heskattnings<'irL'ts utgi1ng
kvarvarande. ick,, a\'\·ttrade irn·enta-

*

rier nd1 varor
rr,·1nsL'tt tillgi1ngar
som vid uppliitL'lse av riirelse utarrt'nlkrats - iiro a\· allenast nhetydlig

/i mcl.
Skattehniikning för ackt11nukr;1d

*

inklln1't enligt 3 2 m11m. vid h)
samt 3 *-I nwm. 'id-I) llch :'il fr1r ske
endast under fiirutsiittning
att vid heskattningsiirL'ts utgi111g:
k\'an·arandc. inte' ;l\·\·ttrade irncntarier llch ,·;m1r - fr~1nsett tillgi111gar
som vid 11pplatclse a\' riirclsc har
utarrt'ndcrats - iir ;I\· c'11ci11st ohl'tnllig omfattning.
alt \·id niimnda tidpunkt i11te
k\'arst:'1r <\\·siittning. Slltn i1c1rsket1 till
lagcrrL·gkringskllntll. <irskild nyansbffningsfllnd. siirskild i11l'estc·ri11gsflmd fiir anttrat fartvg t•lkr
clcl.11 ·ciclc'.f I md.

llmfattning.
a t t vid niirnnda tidpunkt icke
harstiir a\·siittning. snm sk.:tl till
lagerregleringsknnto ,·/ler siirskild
nyanskaffningsfond d/l'I" som, till
crsiittc111clc u1· l/ITttrat /itrtrg e/la till
asiillt111de u1· fiirlorncll' tillgci11g11r i
1·crks11111hl't1·11. skett till siirskilcla
i111·esteri11g.1fl>11cla för a\'yttrat fartvg
eller .fiir .fl'ir/omclc i11l'e11wricr och
/c1gertillgci11gar,
sa 111 t att . s:hitt a\·ser ri·irdsc'.
samt att. si1vitt avser rörelse.
den skattskyldige icke under he- ·den skattskyldiµe inte under hcskattnings<"1rl't hc1r börjat ny riirelse. snm
skattning.saret börjat nv riirebe. s11m
med hiinsyn till ,·arusllrtimt•nt L"ikr
med hiinsyn till ,·arusnrtiment eller
liknande kan anses utgiira fllrtsiittliknande kan anses utg:iira fnrtsiittning a\' den tidigare riirelst•n.
ning av den tidi)!are ri\rt•lscn.
l'tiiver ,·ad i niistfi\regi1e11dc stycke siigs skall som fiirutsiittning fiir
skattcbc:riikning för ackumukrad inkomst ,·id uppl:'ttelse av ri'irelse giilla, att
uppli't!elsen utgiir ett kd i ri\rebem; a\'\ eckling.
Denna lag tr:ider i kraft fyra veck11r dlt'r den dag. d:i lagc'n enligt upp).!ift
pi'1 den har kommit ut fr:1n t rvcket i Swnsk fiirfattni nµssamling. (1L"\1 tilliimpas
fiirsta g;'1ngt•n i fri1ga om hesbtt11ingsi1r fiir' ilkl'I taxering i fiirsta instans skt>r
iir l9S..\. \'ad i lagen föreskrivs i fri1ga nm dds,·i1defondl'r t1ch siirskilt tilb_!!g
\id i1tcrforing a\· si1dan fond skall giilla ii,·en i fri1ga 0111 fllndl'r enligt
fiirnrdningen (I '.l:'ilJ: 1hS) nm siirskilda investeringsfondcr för fiirlnradc
in,·cntarier och la_!!L'rtillgi111!:!ar <ll"h riinlt'tilliigg vid ;itcrfiiring ;I\· s;1dan
fond.
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4 Fiirslag till
Lag om ändring i lagen ( 1%0:63) om rätt till förlustutjämning vid
taxering för inkomst
Hiirigenom fiirl'skrivs att punkt 1 ;1v anvisningarna till 2 ~ lagl'n ( 1%ll:h3)
om riitt till förlustutjii11111ing \'id taxl'ring för inkomst 1 skall ha nedan angirna
lvdl'lse.
N111 ·an11ul<' lrdd1·1'

Fiircslt1gl'll lrt!elsc

..\1wisningar
till 2 ~
I.~ Fiirlust. som hcriittigar till
1. Fiirlust. s1>m heriittigar till fiirförlustavdra);. 'kall IKTiiknas p;'1
lustanlr<tg. skall hn{iknas p<I grundval ;l\· den för forlusl{tret a\'givna
grundval a\· dl'n Uir fiirlusti'irl'I
avgivna sjiilvdeklaratinnl'n m..:n fiir
sjiilnkkl;1rati11t1l'n ml'n Lir bestiimhcstiimmas till stiirrl' l'lkr mindre
mas till sli.i1T<.: eller mindrl' hel1'PP iin
vad d..:klaratiunen utvisar. Avdraµ
hl'lopp iin vad deklarationen Ut\·isar.
Avdrag för scidt111 viirdeminskning
för \'iirckminskning ar rillgilng i Fireller dr/. so111 kan fi'irskjurlls /id11 cf/
rii1T.1·kii/111 och 111/ gn1111/ m· 111'1'ttri11g
clr till ett 11111urt c/la so111 1n·ser 1illlf\' skog U1r duck intl' tillgod<Hiiknas
gci11g. 1·id rnrs .fi'irsiilj11i11g t'l'C11111cll den skattskyldigl' llll'd stt:irrl' bel1'PP
1·i11sr skall heclii11111s enligt reglerna
iin han har yrkat i dl'klarati1llll'n för
fiirlust:irl't.
.fi'irskt1ffl'J'liktig rcalist1tio11.1·1·i11.11. c1ch
1mlrt1g fiir riirdt'll1i11sk11i11g <il' hygg11c1d. so111 wg1>r. lt1gcr1illgti11g. far
dock inte tillgodoriikn;1s den sbttskyldige llll'd större lxlopp iin han
har vrkat i ckklarationl'n för fiirlustitrt't. Tilf 1·cirdc111i11s!wi11g.rnrdmg
so1111111 st1gts riiknas /i/. 11. 11rdmg fir
1·iircl1·111i11sk11i11g m· hvggnlld. 11\'
s1/dww 11wski11t'I' och andra i111·1·11111rier so111 111·.1·kri1·.1· n1/igr rcglcrnc1 fi"ir
pfttllt'llfig

11\'Skril'llll/g,

111' flillt'l//1'1/tl

clla /ik111111clc rids/1cgrii11.1acl riirtighct
och tl\' 1·arw11iirkc. /in1111111111111 eller
1111dra riittig/11•1a 1n· go11d1ri/l.1 11c1/11r
och iirrn 111·clmg fi'ir 111i11sk11i11g a1·
skogs ing<llfgl'l'iirde.
lfarsiirskild nyanskaffningsfond l'ikr fond för iikranskatfning a\· fastiglwt
eller annan invcstcringsfond iin allmiin inwsteringsf(lnd ;ltt•rförts till
bcsk;Lttning. skall vid hniikning av den förlust. snm bcriittig;1r till fiirlustal'1 Senaste lnklse a\· la~c·n> rubrik J <J7K::'.\.
c Sc·1ws1c· lytklsc l'i7'J:l>l 7.

SkU 1980/81:25
drag:. hortses fr;'m det belopp. som pft grund a\' MerföringL'n upptagits som
skattepliktig intäkt. Vad nu sagts giilkr endast i den man det till beskattning
•'1terfiirda beloppet inryms i den för fiirlustiirct faststiillda beskattningsbara
inkomsten minskad. i förekiimmande fall. med garantibelopp för fastighet.
Denna lag triider i kraft fyra \'eckor efter den dag. d{1 lagen enligt uppgift
p<i den har utkommit

rr.-111 trycket i S\'L'nsk fiirfattningssamling:. och tilliimpas

första giin)!en vid l lJX-1 {irs taxering:.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Härigenom föreskrivs att I. 2, 5. 9. Il. 13. 14 och 15 §§ lagen ( 1979:609)
om allmän investeringsfond skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

I §
Vid beriikning av nettointiikt av jordbruksfastighet eller av rörelse enligt
kommunalskattelagen ( 1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har svenskt aktiebolag. svensk ekonomisk förening och svensk
sparbank riitt till avdrag enligt denna lag för belopp som i riikenskaperna har
avsatts till allmiin investeringsfond. Sparbank för i balansräkningen ta upp
allmän investeringsfond under benämningen investeringskonto.
Har ett företag under beskattEtt företag kan för l'isst beskattningstlret haft nettointäkt al' säl'ä/ ningsår inte fil m·drag för m·siittning
jordlm1ksfastighet som rörelse eller till allmän i111·1·stcringsfond i mer iin
en förl'ärvskä/la.
har företaget bedril'it flera jordbruk
eller flera rörelser, skall m·draget
göras i den förvärvskälla \'ars l'id
taxering till statlig inkomstskatt
beräknade nettointiikt före avdraget
iir högst.
2§
Avdrag för avsättning till allmän investeringsfond medges med högst
hiilften av den justerade årsvinsten. Med justerad årsvinst avses årsvinsten
enligt fastställd balansräkning sedan årsvinsten. i den mån den påverkats av
nedan angivna poster,
a) ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,
b) ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond och
annan liknande fond.
c) ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed
jämförligt ändamål,

d) minskats med restituterade allmiinna svenska skatter,
e) minskats med belopp som enligt 6 § har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp samt
f) minskats med belopp som har
f) justerats med belopp som har
föranlett höjning av årsvinsten på
föranlett ändring av årsvinsten på
grund av övertagande av allmän
grund av överföring av allmän invesinvesteringsfond enligt 13 §.
teringsfond enligt 13 §.
liar belopp på lagcrinvesteringskonto återförts till beskattning medges.

7 Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 25
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utöver vad som följer av första stycket, avdrag för avsättning till allmän
investeringsfond med högst belopp som svarar mot det återförda beloppet, i
förekommande fall ökat med tillägg på det återförda beloppet.

5§
Allmän investcringsfond får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen
för
a) kostnader för reparations- och
andra underhållsarbeten på här i

a) kostnader för reparations- och
andra underhållsarbeten på en här i

riket belägen byggnad. som inte

riket belägen byggnad, som inte

utgör lagertillgång eller är avsedd att
användas som bostad, och för

eller är avsedd att användas som

avskrivning

bostad. och för avskrivning av ny-,

av

ny-,

till-

eller

ombyggnad av sådan byggnad,

utgör omsättningstillgång i rörelse

till- eller ombyggnad av en sådan
byggnad,

b) avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i
internationell trafik. är avsedda att användas i här i riket bedriven
verksamhet. samt ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och kostnader för
reparation av fartyg eller luftfartyg,
c) kostnader för friimjande av
skogsbruk eller 1111dcrhäll av markanläggning hiir i riket och för
avskrivning av sådan del av c111skc1jf

c) kostnader för friimjande av
skogsbruk eller för reparcuions- och

andra 1111ilcrlråll.rnrbete11 pil e11 hiir i
riket bcfiii;c'11 markanliiggning. so111

inte urgiir 0111scit111i11gstillgå11g i rörelse, och för avskrivning av drn del av
c·11 sädrm 111arka11fiigg11i11gs c111skatf~
ningsavdrag.
11i11gsriirde som far dras av genom
i1rliga viirdcminskningsavdrag.
cl) kostnader för undersökningsarbete, förberedande arbete eller tillredningsarbcte i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet hiir i riket.

ning.n-iirdet m· 111arkanfiigg11i11g som

för dras av genom årliga viirdeminsk-

e) kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och ut\ ecklingsarbete samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos företaget.
f) kostnader för att friimja avsiitlningen utomlands av varor som tillverkas
hiir i riket.
Belopp. som har avsatts till allmiin im·esteringsfond. for tas i anspriik
endast for arbt'te som utförs. inventarier som lt:vereras och i iivrigt kostnader
som hiinför sig till tid efter hokslutsclagcn.
lanspdktagande av allmiin investeringsfond för iindam<il som anges i
första stycket e) för göras endast av företag som bedriver industriell
tillverkning. Iansprilktagande enligt första stycket e) och f) för göras endast
efter medgivande av regeringen.
Tanspr[1ktagande av allmiin investeringsfond för inte avse begagnade
inventarier. I fr{1ga om inventarier som företaget har anskaffat fr;\n
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niiringsidkare med vilken företaget iir förhundd i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap för fonden tas i anspr{1k endast om inventarierna har
tillverkats under bcskattningst1ret.
Om allmän investeringsfond en-

Om allmiin investeringsfond en-

ligt beslut enligt 4 för tas i anspr<lk
för arbete som avses i första stycket

ligt beslut enligt 4 får tas i ansprak
för arbete som avses i första stycket

a) eller c), för företaget. såvida

a) eller c). ft1r företaget. sävida

arbetet hiinför sig till flera hcskatt-

arbetet hiinför sig till flera beskatt-

*

*

ningsttr och avdrag pft grund av

nings:'tr och avdrag på grund av

arbetet inte redan har skett. under

arbetet inte redan har skett. under

det sista {tret ta investeringsfonden i

det sista ttret ta investeringsfonden i

ansprak för avskrivning av tillgimg-

ansprt1k för avskrivning av tillgång-

arna eller för täckande av kostnader-

arna eller för täckande av kostnader-

na med högst ett belopp som svarar
mot uppkomna kostnader under de

mot uppknmna kostnader under de

na med högst ett belopp som svarar

ifr{1gavarande liren. Vad nu sagts

ifrägavarande ilren. Vad nu sagts

gäller också i fråga om ny- eller

giiller ocksi\ i frttga om ny- eller

ombyggnad av fartyg eller luftfartyg

ombyggnad av fartyg eller luftfartyg

eller i fråga om tillgångar som m•.ffs i
punkt 3 tredje stycket och punkt 4
tredje stycket m· am•is11i11gan111 till
22 samt i punkt 7 andra och tredje
styckena och punkt 16 tredie och
jjiirde styckena 111· anvisningarna till

eller i fr[1ga om byggnadsim•cmarier

*

och markinventarier enligt kommunalskattelagen ( J 928:370).

29 ~ kommunalskattelagen ( 1928:
370).
Med byggnader. inventarier och
markanliiggningar förstås vid tilllämpning av första stycket tillgångar
som vid inkomsttaxeringen behand-

Med byggnader, inventarier och
markanliiggningar först{1s vid tillliimpning av första stycket tillgängar
som vid inkomsttaxeringen behand-

las enligt de bestiimmelser som gäller för byggnader, maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsed-

las enligt de best~immclser som gäller för byggnader. maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsed-

da inventarier respektive markan-

da inventarier respektive markan-

liiggningar. Som inventarier anses

läggningar. Som inventarier anses

inte tillgångar som avses i punkt 5 av

inte tillg<"mgar som avses i punkt 6 av

anvisningarna till 29
skattclagen.

anvisningarna till 29
skattelagen.

* kommunal-

* kommunal-
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9*
Sedan fem t1r har förflutit från ing<'mgen av det kalenderiir under vilket
inbetalning till konto för investering har gjorts. får företaget utan siirskilt
tillstånd ta ut medel som svarar mot trettio procent av de inbetalade medlen
minskat med medel som under fem{1rsperioden har betalats ut enligt 1-1

*

första stycket (fria sektorn). Med inbetalade medel avses inte medel som

*

företaget enligt 13 fjärde stycket har övertagit fr<'m annat företag.
1lar företaget tagit ut den fria
Har företaget tagit ut medel ur den
fria sektorn skall under dC't beska11sektorn eller del m· drnna. skall ett
belopp som svarar mot två g{mger de
11i11gsår, då 111111get skett. ett belopp
utbetalade medlen tas i anspråk av

som svarar mot två g;lnger de utbe-

den allmänna investeringsfonden för

talade medlen tas i anspråk av den

iindamål som avses i 5 *första stycket a)-d).

allmänna investeringsfonden för iindamål som avses i 5
a)-d).

*första stycket

11 §
Allmän investeringsfond skall återföras till beskattning om
a) fonden har tagits i anspråk utan tillsltmd och det inte är fråga om fall

*

som avses i 9 andra stycket.
b) medel har tagits ut från konto för 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 9 § första
stycket och fonden inte har tagits i anspråk i enlighet med 9 § andra
stycket.
d) företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel p{1
konto för investering.
e) företaget vid beskattningsårets utgfmg inte driver jordbruk eller
rörelse.
f) företaget genom fusinn enligt
1-1 kap. 8

.~

aktid1l1lagslagen ( 1 !75:
1

*

I mom. lagen
1385) eller %
( 1951:308) om ekonomiska föreningar skall anses upplöst och fonden inte enligt

fj~ircle

stycket har

iivertagits av det iivntagande foretagl't t'lla
gJ jiiretagct liar l>esl111m triid;1 i
likvidation.

f) fört'taget genom fusion enligt
1-1 kap. aktiebolagslagen ( 11!75:
1385). % *I nwm. lagen (llJ.51:308)
om ekrnwmiska föreningar clla 78 .~
lagen ( /CJ55:../ JnI 11111 s11arha11ka
skall ;inses uppliist och fonden inte
enligt fjiirdc ~tycket har ön:rtag:its a\'
det iivertag:amk' företa!!L'l.
g l />c.1/111 liar .fi11r11rs art .fl"ircrager
skall triida i likvidation eller
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h) hesl111 har 111eddelats 1111 .fi"irt•taget skall .fl"irsiillas i ko11k11rs.
Atl'rföringen till beskattning skall giiras i den förviir\'skiilla \·ari a\'siittningen har gjorts.
Rq.!eringen L'ller. dter regeringens hemyndigandl'. arbetsmarknadsstyrelsen kan. om siirskilda skiil föreligger. medge alt allmiin invcsteringsfond.
som skall iitcrl'i.iras till beskattning enli!_.!t första styckct e). for behi1llas under
\'iss tid. Efter utg<ingen av denna tid skall tkn b·arst<knde fonden [1terforas
till beskattnin!_.! i enlighL'I med vad nyss sagts.
Vid si1dan rusi1in. som avses i 2X

*

Vid s{1dan fusion. som avsL'S i 2X

3 nlllm . .fiirsta eller andra stycket
knmmunalskattl'lagen

(I LJ2X:37ll),

mom.

*

ktim mu nalskat te lagen

(I LJ2X:3711). far moderbolaget eller

ft1r moderbolaget L'llL'r den 6verta-

den övertagande föreningen i he- .

gande föreningen i beskattningsav-

skattningsavsc.x·nde överta allmiin

seende överta allmiin investcrings-

investeringsfond. Har fonden över-

fond. Har fonden överta!_.!its skall det

tagits skall det anses som om moder-

anses som om moderbolaget L'ller

bolaget eller den övertagande fiire-

den övertagande fört·ningen !.!inrt

ningen gjort inbetalning till riksban-

inbetalning till riksbanken den dag

ken den dag cl;"i dotterbolaget eller

cb dotterbolaget eller elen iiverli1tan-

den ii\'erli1tande föreningen gjorde

de fiircnin12en gjorde inbetalning-

inbL'lalningen. Vad so111 har sagts 1111
giil/cr iirm i _ti·tlga 0111 fi1sion enligt
78 .~ lagen 0111 .1p11rhanker.

en.

Vad i första-fjiirde styckena siigs om allmiin investeringsfond skall i
förekommande fall giilla del av s{1dan fond.

IH
Regeringen eller. efter regeringens hL·myndigande. arhetsmarknadso;tyre Isen kan. om siirskilda skiil fiirl'ligger. medge alt ett foreta!.!s allmiinna
investeringsfond helt elln deh·is iivertas av ett annat företag. r1ir siidant
medgivande kriivs
a) att det ena företaget iir motkrföretag och det andra företaget dl'ss
hel;igda dotterfiiretag. eller
h) att bt1da förL'lagen iir helägda dntterfiiretag till samma moderfiiretag.
eller
c) att det ena företaget iir ett svenskt aktil'l1olag vars aktier till mer iin
nittio procent iigs av modcrfiireu1gl'l tillsammans med eller genom fi"irmedling av ett eller flera av dess heliigda dotterföretag och tkt andra företaget
antingen iir ett annat s(1dant aktiebolag eller ocksf1 moderfiiretaget eller dess
heliigda dot tcrförctag.
Vid tilliimpningen av de1Fir<'g1/m-

dc

~tyL·ket

Vid tilliimpningen av fiir.1·t11 styck-

a\'ses med moderföretag

et avsl's med modnfliretag svenskt

svenskt aktiebolag. s\'ensk ekono-

aktiebolag. wel!sk ekollomisk fiirc-
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misk förening eller svensk sparbank
och

med

heliigt

ning eller svensk sparbank 1>ch med

dotterföretag

helägt dotterföretag swnskt aktie-

svenskt aktiebolag vars aktier till

bolag vars aktier till mer iin nittio

mer än nittio procent ägs av moder-

procent ägs av modnföretaget.

företaget.
I beslut om övertagande av allmiin investl'ringsfond skall anges i vilken
förviirvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt.
Har det övertagande företaget fiirvärvskiilla i inkomstslaget annan fastighet
men inte i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörl'lse. skall beslutet
innehålla medgivande enligt Il

~

tredje stycket att fonden far behiillas viss

tid.
RiksbankL·n skall pä framstiillning av det överlittande företaget överföra
medel, som svarar mot den allmiinna investeringsfond stim skall övertas med
stöd av beslutet, från företagets konto för investering till ett motsvarande
konto för det övertagande företaget.
!far allmän investcringsfond över-

Har allmän invcsteringsfond över-

tagits skall det anses som om moderföretaget gjort avsiittning till fonden

tagits skall det anses som om det
å1·ertag1111de forctagC't gjort avsiitt-

och inbetalning till riksbanken vid

ning till fonden och inbetalning till

den tidpunkt da det iiverlf1tande

riksbanken vid den tidpunkt d;i det

företaget gjorde avsiittningen och

överlåtande företaget gjorde avsiitt-

inbetalningen.

ningen och inbetalningen.

lH
Medel. som har inbetalats till konto för investering. för utbetalas
endast
a) i fall som avses i 8

~första

*

stycket.

b) i fall som avses i 9 första stycket.
c) om allmiin investeringsfond
c) om allmän investeringsfond i
helt eller delvis har äterförts till

fäll som arscs i I 1 ~ första stycket

beskattning.

a)-g! helt eller delvis har [iterförts
till beskattning.

d) 0111 bcslw har meddelats all
företaget skall försiittas i ko11k urs,
dJ om allmiin investeringsfond

e) om allmän investeringsfond helt

helt eller delvis har överförts till

eller delvis har överförts till annat

annat företag och medlen därför

företag och medlen därför skall

skall överföras till annat företags

överföras till annat företags kontn

konto för investering eller

för investering eller

e)

om företaget för visst beskatt-

.O

om företaget för \'isst heskatt-

ningsår inbetalat mer iin hiilften av

nings[1r inbetalat mer iin hiilften av

det belopp som företaget avser att

det belopp som företaget avser att

avsätta till allmän investcringsfond

avsiitta till allmiin

investerin~~;fond
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cl kr för vilket avdrag vid taxeringen

eller för vilkL't avdrag Yid taxeringen

har medgetts enligt hestiimmelserna

har medgetts enligt hestiimmelserna

.

i

...,

~

I - S.

~ ~.

Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före

senan~

inbetalade

medel.
I fall som avses i första stycket c) skall länsstyrelsen pi\ framstiillning av
företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot hi\lften av den
!1terförda fonden i den mån medlen inte tidigare har <lterg{1tt till företaget.
Si1dant beslut for inte utan medgivande av taxerin!!sintcndent fattas förriin
taxeringen för det beskattnings{ir.

d~I

iiterföringen har skett. har vunnit laga

kraft.
I fall som avses i första stycket cl

I fall som avses i första stycket /I

skall liinsstyrelsen pi1 framställning

skall liinstyrelsen p<'t framstillning av

av förl'taget besluta om utbetalning

företaget besluta om utbetalning av

av det överskjutande beloppet.

det överskjutande beloppet.

15*
Företag som vid beskattningsitrets utg[mg har allmiin investcringsfond
eller som under beskattnings[1ret har avvecklat sin allmiinna investcringsfond
skall vid sjiilvdeklarationen liimna uppgifter om fondens storlek. anviindning
och avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar p<'1 blankett enligt
formulär som faststiills av riksskattcverket. Till deklarationen skall fogas
besked fr[m riksbanken rörande insiittning p[1 konto för investering.

Taxeri11grnii11111dl'll skall. i fi·ilga
0111.fiircwg so11111ii111111/cn skall raxem
till statlig i11komstska11. lii11111c1 uppgijicr till länssryrclscn 0111 all111iin1111
i111·1'.1·1eri11gsfimd1·r som ji1111s 1·id
heska1111i11gstire1s 111gå11g och allmii111w im·csrcringsfr11uil'r som har 111"l'<'cklats 1111dcr heskat111i11gsårt'f.
Lä11ss1yrcls1'11 skall s11arast 111iijlig1
ejia det af/ 111xcri11gsniimndcm11s
ar/Jcrc hC1riifli111dc l'is.\"f tlrs 1a.rcri11g
har arslutats rill ar/Jc'ls111ark11ads.1·1vrclsc11 örcrsii11da de i försra sryckcr
anginw llfl{lgificma. Sädana llfl{lgif
ter behii1•cr inre lii11111as hetriif/i111de
fåretag smn inre h11r medge/Is lll'drag
föral'siitt11ing 1ill 11llmii11 i1m'stcri11gsfo11d. Har bes/111 om Ul'{frag fiir
c11"siit111i11g till 111/miin i111·esterings.fiJnd eller ia11.1pr<iktag1111de m·fonden
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ii11dra1s. skall hi11.1·.1·/1Tel.1"<'11 .1·nams1
111cdd1'la
arbcrs11111rk111uls.11_1· n·/.1e11
dcrra.
Riksbankrn skall lii11111u l>cris rit/
fiirc111g<'/ 0111 i11hc1alni11g rill k11111ofiir
i111·csreri11g.
H.ikslianke11 sk111/ ril/ ar/)('/.1111urk1111dssrrrcl.1·,,11 och lii11ssryrd1·<·11 iii·asii11da llJl/lgijia 1111g1/c11de dl' .fiir
bc.1ka//11i11g\·tlre1 gjorda inhc111/ni11gama rill konronfl'ir in1·,·.1·teri11g senas/
den 31 11111/ under 111.r<'ring.1·1/rcr eller.
0111 helo1111 har hcralars in rid sc111m·
tid111111k1 . .rnam.1·t diircficr. I ll/'/1gi/'1cnw, som skall lii111n11.1· .1iirskil1 fi'ir
r111/<' ji'irerag. skall llng<'S .fiire/agets
.finnll, 11dress och orgll11i.1·111io11s1111111111er. dcr beska1111i11gs<ir so111 i11/)('/l//11i11gen arwr sa1111 der i11he111/ade
bcloj1f't'/.1· storll'k.
l-/11r medel 11/hl'/a/111.1· ,ti·<in ko1110
fi'ir i111·,·s1ai11g. skall riksha11kc11
se1111s/ den 31 Ja1111ari äret cfier det att
111heta/11i11gn1 har gjorts 11111/arii//11
l1rhers111ark11u1lssn·re/.1·,,1111<·'1 hi11.1sn·rel.1·1·11 0111 della. I 1111dcrrii//dH'11 skall
1111gcs fiirctage1.1· firma. adress och
org1111i.rntim1s1111111111n· su1111 dcr 111/1e1aladc bclop/)('f.1· srorld.

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag. d{1 lagen enligt uppgift
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Därvid skall
dock iakttas följande.
l. Den nya bestämmelsen i 14 *första stycket d) far tilliimpas också i fråga
om medel som har inbetalats till konto för investering enligt lagen ( 1955:256)
om investeringsfonder för konjunkturutjämning.
2. De nya bestämmelserna i 5 *femte och sjätte styckena tillämpas första
gången i fråga om beskattningsår för vilket taxering i första instans sker (1r
1984.
3. I övrigt skall lagens bestämmelser tilliimpas första gtmgcn i fräga om
beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1981.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen 0979:610) om allmän investeringsreserv
Härigenom föreskrivs att !I

~'lagen

( 1979:6 IU) om allmiin

1 inve~aeringsre

serv skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Allmiin investl'ringsreserv far tas i anspr:'1k for fiiljandt· iindam(1l. n:imligt·n
för
a) kPstnader fiir reparations- och
a) kostnader frir reparations- och
andra underhi11lsarheten pö hiir i andra untkrh:'ilbarhl'tcn pii 1•11 hiir i
riket beliigen byggnad. som intl'
utgiir lagcr1i/lgti11,i.: cl kr iir avst·dd att
anYiindas som bostad. Peh fi.ir
avskrivning av ny-. till- ellL'r
ombyggnad av siidan byggnad.

rikL·t hcliigrn byggnad. som inll'
utgiir "111sii1111i11g11i/lgii11g i riirt'i.l"I'
eller iir avscdd att an\·iind:I'; som

b1istad. 1JCh fiir a\'skrirning aY ny-.
till- eller ombyggnad a\ 1'11 s!1dan
byggnad.
b) avskrivning av inventarier sPm. 0111 de intl' utgi\r transportmedl'i i
internationell trafik. iir avsedda att andndas i hiir i rikt'! bedriYen
verksamhet. samt ombyggnad av fartyg eller luftfart\·g och kostnader fiir
r.::pararion m· forty!! eller h1ftfort_1p.
c) kostnader tiir friimjandt· a1·
c) kostnader för friimjandc av

skogsbruk eller wulcrluill a\' markanliiggning hiir i riket och fiir
avskri\'ning av såd1111 del av 1111.1k11ffni11g.1Tiirdct 11r 11111rk1111/iigg11i11g som
fitr dras a\' genom iirliga Yiirdeminskningsa\·drag.

skogsbruk clkr fiir /'\'/>t1nili"11s- och
1111drt1 1111dal1till.rnrh1·11·11 l''i 1·11 hiir i
rikct hcliigrn markanliiggning. s0111
inte 111giir 1n11.1·ii1111i11g.11illg1i11g i riirelsc. nch for avskrivning a\· ilen dela\'
1•11 s1/t!1111 11111rlw11/iigg11i11g.1 1111sk11/f~
11i11g1Tiirdc som f!1r dras a\· gt·1w111
f1rliga Yiirdcminskningsavdrag.
d) kostnader för undcrsiikningsarbete. fiirberedamk arhctL' clln tillredningsarbetc i gru\·a. stenbrott t•ller annan liknamk fyndighL·t hiir i riket.
e) kostnader fiir tekniskt och naturvetenskapligt fop;knings- och utvcck-

lingsarhetc samt kostnader fiir utbildning a\· arbt'lstagare hos dcn skattskyldige.
f) kostnader för att friimja avsiittningL·n utomlands <t\ varor som hiir i riket
tillverkas.
Belopp. som har <l\'Salts till allmiin in1·es1L'ringsrL'SCr\'. r:1r tas i anspr:ik
endast fiir arbete som utfiirs. inventarier som k\·ernas och i iiHigt ko>tllalkr
som hiinfiir sig till tid eftl'f hokslutsdagl'll.
Ianspri1ktagandc av allm:in invesk'ringsrl'sl'r\' flir ;indam:il s"m ;111µL'S i
forsta stycket e) fi'tr göras endast av skatt.skyldig som hedri\'L'r industriell
tillvcrkninµ. lanspr~1ktagande enligt fiirsta stycket d )-f) far giiras endast dtn
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särskilt medgivande av regeringen~
lanspräktagande av allmän invcsteringsreserv fär inte avse begagnade
inventarier och föremi1\ avsedda för utsmyckning av kontorslokalcr. I fri1ga
om inventarier som den skattskyldige har förviirvat fran näringsidkare med
vilken han är förbunden i väsentlig ekonomisk intressegemenskap för allmän
investeringsreserv tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under
beskattningsåret.
I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen
(1972:603) får allmän investcringsreserv tas i anspd\k endast om bilen iir

avsedd för yrkesmässig trafik eller uthyrningsriirclse.

*

I fråga om anskaffning av båt som avses i 2 sjiilagen (1891 :35 s. I) far
allmän investeringsrcscrv tas i anspdk endast om båten iir avsedd för
yrkesmiissigt bedrivet fiske.
Med byggnader. inventarier och
markanläggningar förstås vid till-

Med byggnader. inventarier och
markanliiggningar förstås vid till-

lämpning av första stycket tillgångar

lämpning av första stycket tillgiingar

som vid inkomsttaxeringen behand-

som vid inkomsttaxeringen behand-

las enligt de bestämmelser som gäl-

las enligt de bestämmelser som giil-

ler för byggnader. maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsed-

\cr för byggnader. maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsed-

da inventarier respektive markan-

da inventarier respektive markan-

läggningar. Som inventarier anses
inte tillgångar som avses i punkt 5 av

läggningar. Som inventarier anses
inte tillgångar som avses i punkt 6 av

anvisningarna till 29 kommunalskattelagcn (1928:370).

anvisningarna till 29 kommunalskattelagen ( 1928:370).

*

*

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag. d[1 lagen enligt uppgift
på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Därvid skall
dock iakttas följande.
I. De nya bestämmelserna i 8

~

första stycket tillämpas första gången i

fråga om beskattnings{1r för vilket taxering i första instans sker år 198 I.
2. Den nya bestämmelsen i 8

*sjunde stycket tillämpas första gången i

fråga om beskattningst1r för vilket taxering i första instans sker år 1984.
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7 Fi.irslag till
Lag om ändring i lagen ( 1958:5751 om avskrirning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
Hiirigennm föreskri\'s att i 7 ~ I och 2 nH>lll. lagcn ( l95S::'i7:'i) nm
avskrivning å vissa oljelagringsanliiggningar. 111. m. 1 hiinvisningarna till
punkt 1 sjätte stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagcn
(1928:370) skall bytas ut mot hänvisningar till punkt 2 sjätte stycket av
anvisningarna till 41 nämnda lag.

*

Denna lag triider i kraft fyra veckor efter den dag. dit lagcn enligt uppgift
ph den har utkommit frhn trycket i Svensk författningss;1111linµ. och tilliimpas
första gi1ngcn vid I9S I {irs taxering.

1 Lagen

omtryckt 1'!77:9-10.
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Lag om upphävande av förordningen ( 1963:216) om extra a\·skriming
och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen
Härigenom föreskrivs att förordningen {1963:2 lo) om extra avskrivning
och särskilt investcringsavdrag vid inkomsttaxeringen skall upphöra att giilla
vid utgången av <lr 1980.
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Lag om ändring
vinstkonto
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lagen ( 1980:456) om insättning på tillfälligt

Hiirigenom föreskrivs att 4 *lagen ( 1980:456) om insiittning p{t tillfälligt
vinstkonto skall ha nedan angivna lydelse.

N11rnra11dc lrdl'lse

Fiireslagcn lyddff

H
Vid beräkning av nettointiikt av jordbruksfastighet eller av rörelse enligt
knmmunalskattclagen ( 1928:3711) t11:h lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt har företag. som avses i I

~.

riitt till avdrag för belopp snm i

räkenskaperna har avsatts till vinstfond. Avdrag medges inte med högre
belopp i"in vad företaget- i enlighet med bestiimmelserna i 2 *-senast den 15
oktober under taxerings[1ret har betalat in till vinstkonto. Avdraget f{tr göras
vid 1981 års taxering eller - om företaget p{t grund av fiirliingning av
räkenskapsi\ret inte skall taxeras detta {tr - vid I WQ <hs taxering.

Har cl/ j(Jrclllg 11111frr /Jeskatmi11gsåret haft 11e11ointäk1 av såi·iil jordbmk.1fastighe1 som rörelse e//a har
företaget bedri1·it flera jordbruk.
skogsbruk eller rörelser. skall avdraget göras i dm jörviin•skii//a 1·ars
11clloi111iikt, s1/da11 1/c>11 har heriiknats
1·id ta.reringm rill .1·1a1/ig i11kom.\'/ska11. fiire m·draget och - i föreko111111a11de fall - före lll'limg fiir al'sii1t11i11g e11/igt lagm ( 1979:609) om a/1miin i111'cstcri11g.1Jimd är hiigst.

Ett fi'iretag kan imc få tll'drag för
111·sätt11i11g till l'i11stfo11d i mer iin en
fiin ·iin·skiilla.

Denna lag triidcr i kraft fyra veckor efter den dag. dii lagen enligt uppgift
pli den har utkommit frän trycket i Svensk författningssamling.
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Motioner

I detta sammanhang behandlas
dels de vid riksmötet 1979/80 väckta motionerna
1979/80: 180 av Göte Jonsson (m)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller att motionen
överlämnas till utredningen för översyn av beskattningsreglerna för familjeföretag.
1979/80:228 av Bengt Silfverstrand m. fl. (s)
I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär en översyn av nu
gällande regler för beskattning av ekonomiska föreningars medlemsavgifter
till studieförbund,
1979/80:334 av Margaretha af Ugglas (m)
I motionen yrkas - med hänvisning till motion 1979/80:333 - att riksdagen
hos regeringen begär ändringar i skattclagstiftningen så att lokala och
regionala investmentbolag kan bildas på sätt i motionen anges.
1979/80: 1017 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)
I motionen yrkas- med hänvisning till motion 1979/80: 1016- att riksdagen
beslutar att i de i motionen nämnda reglerna om allmän investcringsreserv
ändras så, att möjligheterna till avsättning inte beskärs genom förlustavdraget.
1979/80:1023 yrkandena 11 och 12 av Olof Palme m. fl. (s)
I motionen yrkas
11. att riksdagen beslutar godkänna de riktlinjer för stimulans av
företagens forsknings- och utvecklingskostnader genom avdrag vid beskattningen och bidrag vilka föreslås i motionen,
12. att riksdagen be lutar att till Särskilda bidrag till företagens forskningsoch utvecklingsarbete för budgetåret I 980/81 under åttonde huvudtiteln
anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.
1979/80: 1024 av Olof Palme m. fl. (s)
I motionen yrkas- med hänvisning till motion 1023 - att riksdagen beslutar
att den statliga bolagsskatten fastställs till 45 % för aktiebolag m. fl. och 36 %
för ekonomiska föreningar rn. fl. fr. o. m. den l januari 1981.
1979/80: 1075 av Kerstin Andersson i Hjärtum (c) och Kerstin Göthberg
(c)

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen begär ändrade anvisningar
av RSV om avdrag för representation.
1979/80:1092 av Einar Larsson rn. fl. (c)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar att kostnad för egenföretagares
egen hälsovård skall vara avdragsgill i samma omfattning som gäller för
anställda.
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1979/80: 1104 yrkandena 5 och 6 av Olof Palme m. fl. (s)
I motionen yrkas bl. a. att riksdagen
5. beslutar upphäva lagstiftningen om avsättning till allmän investeringsreserv fr. o. m. den 1januari1981,
6. beslutar hos regeringen hemställa om en utredning belysande möjligheterna att utvidga rätten att använda det vanliga investeringsfondssystemet
även till egenföretagare.
1979/80:1108 av Knut Waehtmeister m. fl. (m)
I motionen yrkas att riksdagen beslutar om en ändring i lagen om
avsättning till investeringsfond i enlighet med vad som anförts i motionen.
1979/80:1576 av Jan Bergqvist (s) och Lennart Pettersson (s)
I motionen hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om
skärpta regler för representationsavdrag i så god tid att de nya bestämmelserna kan träda i kraft senast den 1 januari 1981.
1979/80:1894 av Jan Fransson (s} och Bernt Nilsson (s)
l motionen hemställs - med hänvisning till motion 1979/80:1893 - att
riksdagen som sin mening uttalar att kostnader för företagens representationsjakt inte bör vara avdragsgilla vid deklaration.
dels de under innevarande riksmöte väckta motionerna

1980/81 :242 av Rolf Andersson m. fl. (c)
I motionen hemställs att riksdagen hos regeringen begär att 1980 års
företagsskattekommitte (81979: 13) genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att
pröva frågan om etableringskonto för blivande företagare.
1980/81:411 av Joakim Ollen (m)
T motionen hemställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära att
motionen överlämnas till utredningen om de små och medelstora företagens
finansiella situation för beaktande.
1980/81:506 av Sven Munke (m) och Ingvar Eriksson (m)
I motionen hemställs att riksdagen beslutar anhitlla hos regeringen att
frågan om särskilt odlingskonto för grönsaksodlare med det snaraste
utreds.
1980/81:667 av Erik Hovhammar m. fl. (m och c)
l motionen hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om ett
påskyndande av 1980 års företagskattekommittes arbete så att ett förslag om
lättnader av familjeföretagens beskattning i enlighet med vad i motionen
anförts kan föreläggas riksdagen under 1981.
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1980/81:669 av Linnea Hörlen (fp)
I motionen hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till lag om
ändring i lagen om invcsteringsfondcr i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1980/81:672 av Göte Jonsson (m)
I motionen hemställs att riksdagen heslutar som sin mening ge regeringen
till känna vad som anförts i motionen hcträffandc beskattningen av det i
företagen arhctandc kapitalet.
1980/81 :676 av Sven-Erik Nordin m. fl. (c)
I motionen hemställs att riksdagen hos regeringen hemställer om
skyndsamt förslag till förhiHtrade avskrivningsreglcr för skogs vägar i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1980/81 :1144 av Lennart Brunandcr (c) och Filip Johansson (c)
I motionen hemställs att riksdagen beslutar föriindra reglerna för
investeringsavdrag så att sliipfordon erhallcr avdrag.
1980/81 :1147 av Arne Fransson (cl
I motionen hemställs att riksdagen beslutar om ändring i punkt 4 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1980/81: Ll60 av Johan Olsson m. fl. (c, m och fp)
I motionen hemställs att riksdagen beslutar ersätta orden "byggnads- eller
anliiggningsrörelse" i det i proposition 1980/81:68 framlagda förslaget till
anvisningar ti\141 § KL med orden ''byggnads-, anläggnings- eller byggnadshantverksrörclse".
1980/81:1171 av förste vice talmannen Ingcgerd Trocdsson (m)
I motionen hemställs att riksdagen beslutar att den i proposition
1980/81 :68 föreslagna bestämmelsen i punkt 5 e) av anvisningarna till 20 §
kommunalskattelagen iiven skall gälla vid beräkning av inkomst av annan
fastighet.
1980181 : 1177 av Sven-Eric Åkerfeldt ( c)
I motionen hemställs att riksdagen
1. beslutar att löpande räkningsarbetcn i byggnads- och anläggningsrörclse
skall intäktsredovisas när arbetet är färdigställt och inte - som föreslås i
proposition 1980/81:68 - i takt med faktureringen.
2. hcslutar att de i samma proposition föreslagna bestämmelserna om
anskaffningsviirden för lager av fastigheter inte skall gälla för sådana
lagerfastigheter vilka innehas vid lagens ikrafttriidande.
1980/81: 1536 av Bertil Jonasson (c) och Karl-Eric Norrby (el
I motionen hemställs att riksdagen hos regeringen hemstiiller om en
skyndsam prövning av liimpligheten av förlängd insiittning pt1 till fastigheten
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knutet skogskonto till 30 [1r i de fall skogen har angripits eller hotats av
skadeinsekter.
1980/81: 15.W av Giite Jonsson ( m)
I motionen hemstiills att riksdagen beslutar som sin mi:ning ge regeringen
till kiinna vad snm anges i motionen hetriiffande tidsbegriinsacle invcsteringsavdrag för särskilt angivna inves!l:ringar mots\'aranck hela intiikten av
skogsbruk.
191'0/8 I: 15.:J.8 av Bo Lundgren 111. fl. ( m)
I motionen hi:mstiills att riksdagen hos ri:geringen bcgiir en översyn av
skattelagstiftningen i syfte att f{1 mer enhetliga regler enligt vad snm anförs i
motionen.

Skrirelser

Till utskottet har inkummit i:n skrivelse frtrn Byggherri:föreningen. Vidare
har tvlälarmUstarnas riksförening. Elektriska installatiirsorganisationen.
Rörfirmornas riksförbund och Glasmiisteriförbundet inkommit med en
gemensam skrivelse. Skrivelser har oeksä ingivits av Bokföringsniimnden.
Sveriges industrifiirbund. Svensk:! byggnadsentrepreniirföreningen oeh
Svenska konsultföreningen.
t:tskottet

/11/cclning
företagsskatteberedningen lade i november I lJ77 fram sitt slutbetiinkande
(SOU I 977:8fi och 87) Beskattning av företag. Betiinkandet innehöll förslag
till bl:'lydande iindringar av företagsbeskattningen inom den nuvarande
ni:ttovinstheskattningens ram.
P;I grundval av företagsskatteberedningens betänkande och i huvudsaklig
överensstämmelse rm::d förslag i proposition I 979i80:210 antog riksdagen
umkr v[1ren 1979 nya regler avseende tvi1 huvudområden av företagsskatteberedningi:ns betiinkande. nämligen företagens möjligheter att utjiimna
inkomster mellan olika beskattningsår och att bygga upp obeskattade
reser\'L'r samt dubbel- och kedjdJeskattningen inom holagssektorn och delar
av koncernbeskattningen.
Dcn nu aktuella propositionen tar i de delar som ännu inte behandlats av
riksdagen upp flertalet av de förslag fr<'in beredningen som iinnu inte föranlett
lagstiftning. I korthet innehiir förslagen bl. a. följande.
Omedelbart avdrag för utgifter för anskaffande av inventarier får enligt
giillande regler bara ske i fd1ga om inventarier med kort livslängd. Enligt
propositionen skall omedelbart avdrag fä ske ockst1 för inventarier av mindre
viirde.
X Riksdagen f<J80!8!. 6 saml. Nr 25
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Den planenliga avskrivningen av inventarier avskaffas, medan den
riikenskapsenliga avskrivningen behitlls tiföriindrad. l fritga om sistniimnda
avskrivningsrnetod måste sftlecles skattemässiga rcstviirden och avskrivningar överensstämma med motsvarande belopp i räkenskaperna, vilket innebär
att räkenskapsenlig avskrivning även i framtiden är reserverad för företag
som uppriittar ihsbokslut. Vid sidan av elen räkcnskapsenliga avskrivningen
skall finnas endast en avskrivningsmetod. nämligen restvärdcavskrivning. I
fråga om denna metod slopas helt anknytningen till räkenskaperna, och den
skall få tilHimpas även i inkomstslaget rörelse. Reglerna om restvärdcavskrivning har kompletterats med en bestämmelse av innehäll att avskrivning
ned till verkligt värde alltid skall berättiga till avdrag. Vidare skall företag
som tilliimpar restviirdeavskrivning fä göra siirskilt avdrag för överpris.
Propositionen innehåller också en i huvudsak teknisk översyn av reglerna
om avskrivning av byggnader och markanHiggningar.
Enligt gällande regler anses förlust som förorsakas av brand eller annan
olyckshändelse hänförlig till kapitalförlust. Detta innebär att man vid
beräkning av värdeminskningsavdrag för byggnad som drabbats av s[1dan
skada skall minska avskrivningsunderlaget med så stor del av byggnadens
värde som förstörts av skadan och att utgifter för avhjälpande av skadan inte
räknas som driftkostnad. Å andra sidan iir försiikringsersiittning som utgär p<I
grund av kapitalförlust inte skattepliktig.
Förslaget i propositionen innebiir att skada eller förstöring genom brand
eller annan olyckshiindelse - s{1vitt gäller underlaget för beräkning av
viirdeminskningsavdrag- inte skall anses som kapitalförlust. och detta gäller
oberoende av om den skattskyldige erh{1llit försiikringsersiittning på grund av
skadan eller ej. Avskrivningsunderlaget skall således inte siittas ned pi] grund
av den viirdeminskning som intriiffat genom skadan. Har fastigheten
totalförstörts. får utrangeringsavdrag i stiillet göras. rörsiikringsersiittning
som utgätt till följd av skadan blir i princip skattepliktig. De nya
bestämmelserna. som skall giilla i fri\ga om byggnader avsedda att användas i
rörelse, driftbyggnader pi'! jordbruksfastighet och byggnader p{1 konventionellt taxerad annan fastighet, innebiir inte nf1gon iindrad griinsdragning
mellan avdragsgilla reparationskostnader och inte avdragsgilla utgifter för
ombyggnadsarbeten. Utgifter för arbeten som har karaktiir av ombyggnadsarbeten får s[1ledes inte heller i fortsiittningen dras av direkt utan skall
tillföras avskrivningsunderlagct. medan utgifter för att a\'hjiilpa mindre
skador blir omedelbart avdragsgilla om arbetena i tekniskt hiinsccmk utgör
reparationsarbeten. Av systematiska och praktiska skiil har de nya bestiimmclserna ansetts böra giilla ocks{1 i fr<'iga om markanliiggningar.
Begreppet kapitalförlust begriinsas oeksc'1 niir det giiller utgifter för
projektering. Sådana utgifter skall -i motsats till vad Sl>m f. n. kan vara fallet
- inte räknas som kapitalförlust. Har utgifter lagts ned pä att undersöka
alternativa lösningar skall kostnader som direkt kan hiinföras till det valda
alternativet liksom f. n. inräknas i avskrivningsundcrlagct för anliiggningen.
medan utgifter för förkastade alternativ blir omedelbart avdragsgilla. Likasil
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skall förlust - genom brottslig handling - av varulager och inventarier i
rörelse och jordbruk - i rlllitsats till vad som f. n. giillcr - alltid vara
avdragsgill.
Belopp som erhällits i fiirsäkringscrsiittning e. d. för skadade eller
förstörda fastigheter skall enligt förslaget fä avsiittas till en s. k. ddsviidefond. Det avsatta beloppet, som iir avdragsgillt. för anviindas för reparation,
för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten eller för fiirviirv
av en ny fastighet.

I propositionen föreslås uttryckliga regler för hur pag:knde arbck'n skall
behandlas i skattehänseende. Utförs ett pt1gäende arbete pä Wpandc riikning
- varmed avses att ersiittningen för arbetet uteslutande eller sä gott som
uteslutande faststiills p:I grundval av ett på förhand bestiimt arvode per
tidsenhet, den faktiska tidsMgt111gcn och uppdragstagarens faktiska utgifter
för arbetet- skall intäktsrcdovisningcn ske i takt med faktureringen. Värdet
av arbetet vid räkenskapsårets utgång behöver d[1 inte redovisas som tillgång
i bokslutet. Utförs arbetet till fast pris skall däremot viirdet av direkta
kostnader i princip aktiveras i bokslutet och mottagna ersiittningar skuldföras.
Propositionen innehåller ocksä förslag om uttryckliga regler niir fastigheter samt aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag skall anses utgiira
omsättningstillgångar i rörelse.
Principen iir hiir att fastighet blir omsiittningstillgäng om den genom köp,
byte eller diirmcd jiimförligt fong förviirvas av en byggmiistarc eller annan
som driver byggnadsrörelse. I fd1ga om aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag giiller att de- i enlighet med nuvarande praxis-skall behandlas
på samma siitt som direktiigda fastigheter. dvs. de skall anses som
omsiittningstillg{111gar i de fall fastigheterna skulle haft den karaktiircn om de
innehafts direkt av den skattskyldige.
Fastighet. som anskaffats för stadigvarande anviindning i jordhruk.
skogsbruk eller rörelse eller som hostad åt den skattskyldige eller dennes
make eller som uppenbarligen saknar anknytning till den skattskyldig:es
byggnadsrörclse, skall inte utgöra omsiittningstillg{111g.
En omsiittningsfastighet som förvärvas av skattskyldig genom arv.
testamente eller bodelning med anledning av makes död skall i princip anses
utgöra omsättningstillgäng iivcn hos den nya ägaren. och detsamma giiller i
fråga om aktier och andelar i fastighctsfiirvaltande företag.
Uttryckliga regler föreslås iiven för skattskyldiga som bedriver handel med
fastigheter. Förslaget överensstämmer i allt viisentligt med reglerna för
byggnads rörelse. Smiirre justeringar förcslih ocksi1 i fri\ga om den skattemässiga behandlingen av tomtrörelse och handel med viirdepappcr.
I propositionen förcsl{1s slutligen vissa iindringar av teknisk natur giillande
möjligheterna att rätta fel i balansposter genom bl. a. ett kvittningsförfarandc.
Propositionen bygger som tidigare nämnts p{1 företagsskatteberedningcns
slutbetänkande, och de förslag som lfiggs i proposition övercnsstiimmer i
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betydande delar med beredningens. Förslagen har i allmiinhet bemötts
positivt vid remissbehandlingen. Den kritik som framförts har fiiranlctt vissa
iindringar i och kompletteringar av beredningens förslag.
Utskottet finner förslagen i propositionen vara i allt väsentligt viil
underbyggda. Genom att vissa frilgor inom företagsheskattningen som
hittills inte varit föremtil fiir lagstiftning nu blir uttryckligt reglerade i lag
kommer. stivitt utskottet kan bedöma. den nsiikerhet om det rådande
riittsliiget som en stundom svilrtolkad praxis gett upphov till att upphöra.
Utskottet tiinker hiirvid främst på den fri\n skattesynpunkt s[1 betydelsefulla
frf1gan om griinsdragningen mellan begreppen omsiittningstillgirng och
anliiggningstillgtrng i byggnadsrörelse och i v~rksamhet avseende handel med
fastigheter.Även den i propositionen föreslagna avgriinsningen av begreppet
kapitalförlust iir enligt utskottets mening viilgrundad liksom förslaget om att
införa uttryckliga föreskrifter om hur pf1gilende arbeten skall behandlas i
skattehiinseende.
Utskottet tillstyrker i princip förslagen i propositionen men föresl{ir av skiil
som redovisas i det följande ett par marginella iindringar avseende bl. a.
fr:'1gan om projekteringskostnader. I fem motioner viickta under den
allmiinna motionstiden i tir har framstiillts yrkanden med direkt anknytning
till förslagen i propositionen. Utskottet kommer i det följande företriidesvis
att uppehi1lla sig vid de delar av propositionen som tas upp i dessa motioner
och i vissa till utskottet ingivna skrivelser. Utskottet behandlar oeks;i ett antal
motioner avseende fiiretagsbl·skattningen. viiekta under allmiinna nwtionstiden i år och vid förra riksmötet. vilka utskottet ansett Hirnpligen böra
behandlas i förevarande sammanhang.

Korttidsi111 ·e11rarier
Enligt giillande regler för utgifter för anskaffning av inventarier med en
ekonomisk livsliingd om högst tre är dras av omedelbart.
I propositionen fiiresl{1s att omedelbart avdrag skall fri göras även för
inventarier av mindre viirde. Som exempel p;1 sådana inventarier niimns i
propositionen handverktyg och enklare kontorsutrustning. Någon viirdegriins har inte angetts i förslaget till lagtext. Departementschefen framhftllcr
att det hör ankomma på riksskatteverket att vid behov meddela anvisningar
till ledning för tilliimpningen. Som riktmärke anges att direktavdrag inte bör
medges om anskaffningsviirckt för tillgi111gen i frt1ga överstiger 500--600 kr. i
dagens penningviirde.
Bokföringsniimnden framhäller i en till utskottet ingiven skrivelse att den i
cn nyligen publicerad anvisning beträffande redovisning av förnödenheter
uttalat att vid bedömning av om en tillg;1ng iir av ringa värde eller ej hiinsyn
biir tas b{1de till det absoluta beloppet -- såväl per enhet som totalt -- och
företagets storlek. Nämnden finner med
tilliimpad allmiin

redovisningspraxis en

h~insyn

till denna anvisning och

heloppsmiissig begriinsning i
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avdragsrätten olycklig och föresl{1r att motiven till skattereglerna utformas pi\
ett mer nyanserat siitt. Enligt niimndens mening bordt: den flexibilitet i
bedömningen som niirnndens anvisning medger och som väsentligt underliittar företagens arbete kunna accepteras iiven i skattehiinscendc. speciellt
mot bakgrund av inneh{1lkt i punkt I av anvisningarna till 41 KL. enligt

*

vilken beräkningen av inkomst för skattskyldig som haft ordnad bokföring
skall ske p[1 grundval av bokföringen.
Liknande synpunkter har {1bcropats av Sveriges industriförbund i dess
skrivelse till utskottet.

I likhet med chefen för budgetdepartementet anser skattt:utskottet att
anskaffningsvärdet för inventarier av mindre viirde bör fa dras av direkt. Som
päpekats av bokföringsniimnden och Industriförbundet kan det emellertid
inte anses motiverat att generellt bestiimma en fix övre griins för vad som
skall anses vara ··mindre viirde'". eftersom detta begrepp mi1ste anses ha en
annan valiir i större företag iin i mindre. Vad som skall anses som '"mindre
viirde"' kan ocks:l p{1verkas av arten av och iindamitlct med en investering.
Utskottet förutsiitter att RSV i de anvisningar som verket enligt uttalande i
propositionen skall utfärda till ledning för tilliimpningen kommer att beakta
synpunkter av nu angiven art. Vad utskottet anfört bör gcs regeringen till
kiinna.
;'vfark1111liigg11 i11gar

För markanliiggningar medges avdrag för viirdeminskning med 5 % om
äret pit ett bclopp motsvarande 75 c;;.. av anskaffningsviirdet. För tiickdikcn
pil jorclbruksfastighct medges dock avdrag med JO

l,''(,

om ärct beriiknat på ett

oreducerat anskaffningsviirde.
Sven-Erik Nordin m. fl. (c) framh<lller i motion 1980/81 :676 att ett viil
utbyggt skogsbilviigniit iir en av de viktigaste förutsättningarna för ett
uthålligt och ekonomiskt skogsbruk s[1viil när det giillcr avverkning som
rcproduktionsätgiirder. Nuvarande avskrivningsregler stimulerar enligt
motioniirernas uppfattning knappast intresset för skogsviigsbyggande. De
bcgiir diirför skyndsamt förslag om att anliiggningskostnaden för skogsbilviigar skall fä avskrivas i sin helhet och undcr en tid av tio är.
Arne Fransson ( e) tar i motion 1980/X 1: 1 147 upp fr{1gan om vattenbrunnar.
Genom att hiinfiira brunnarna till markinventarier skulle enligt motioniirens
mening mänga stimuleras till att lösa vattenfr{1gan pä ett biittrc siitt än nu. En
vattenbrunns varaktighet iir - framhi11ler motioniircn - ofta kort. beroende
p;I d{1lig vattentillgiing eller p{1 att brunnen till följd av försurning kan bli
obrukbar.
Som motiv för att i fdga om markanliiggningar endast medge 75-proeentig
avskrivning angavs i 1969 i'trs förarbeten till nu giillancle bestämmelser (prop.
1969: 100) att vissa markanliiggningar kunde sägas ha ett bestf1ende viirde.
Med hiinsyn till att i begreppet markanliiggningar ing{tr i stort sett alla
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markarbeten och anliiggningar som inte far avskrivas som byggnad eller
inventarier miiste den avvägning som gjnrdes 1969 enligt utskottets mening
fortfarande anses vara i stort sett rimlig.
Under den tid som förflutit sedan 19(19 ;\rs regler antogs torde emellertid
den tekniska utvecklingen och strukturrationaliseringen inom näringslivet ha
bidragit till att i varje fall vissa typer av markanliiggningar fatt en mer
begriinsad ekonomisk varaktighet iin tidigare. Siirskilt i fdga om vattenbrunnar kan med hänsyn bl. a. till föroreningsriskcn ocks{1 ifrägasiittas om inte
utrangeringsavdrag kan vara motiverat om nch när anläggningen blir
obrukbar.
Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att friigan om avdrag för
värdeminskning av markanliiggningar nu hör bli forcm;ll för översyn. Denna
bör avse inte bara vattenbrunnar utan ockst1 andra typer av markanläggningar i fritga om vilka en förmånligare avskrirning iin den som nu giiller kan vara
motiverad. Vad utskottet anfiirt bör ges regeringen till kiinna. Med det
anförda for motionerna I 980i81 :676 och 1147 anses besvarade.

Proje k ter i ngsk ost/I ad cr
Som tidigare niimnts skall enligt förslaget i propositionen utgifter för
projektering inte anses som kapitalförlust. Projckteringsutgifter som direkt
kan hiinföras till det valda alternativet skall. liksom f. n .. inriiknas i
avskrivningsunderlaget för anliiggningen. Utgifter för förkastade alternativ
blir d~iremot omedelbart avdragsgilla.
Förslaget i propositinncn giillcr enligt mdalydelsen endast utgifter för
projektering av byggnader och markanliiggningar avsedda för stadigvaramk
bruk i jordbruk. skogsbruk eller rörelse.
Förste vice talmannen lngegerd Troedsson ( m) anser denna begriinsning,
som inte motiverats i propositionen, obefogad och begiir diirför i nrntion
1980/81: 1171 att bestiimmelsen skall giilla ocks<'1 vid beriikning av inkomst av
annan fastighet.
Utskottet delar motioniirens uppfattning att resultatlösa projektcringsutgifter bör vara avdragsgilla i alla de inkomstkiillor diir sådana utgifter kan
tänkas förekomma. Utskottet tillstyrker diirför bifall till motionen. I enlighet
hiirmed förcsl{1r utskottet att bestiimmclsen utvidgas att omfatta samtliga
utgifter för projektering av byggnader och markanläggningar som iir avsedda
för stadigvarande bruk i niiringsverksamhct. Utskottets stiillningstagande
föranleder en iindring av punkt 5 av anvisningarna till 20

*KL.

Pägäcndl' arbeten
F. n. saknas uttryckliga regler om hur

pf1g~iende

arbeten i byggnads- eller

anliiggningsrörclse och hantverks- eller konsultrörelse skall behandlas i
skattehiinseende.
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Förslaget i propositionen innebär att anvisningarna till 41
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teras med ett regelsystem som anger hur resultatredovisningen skall ske.
Principen iir att ett system skall giilla för löpande riikning orh ett annat för
uppdrag till fast pris.
För att ett arbete skall anses utfört pi'1 löpande riikning kriivs att
ersättningen uteslutande eller s{1 gott snm uteslutamk skall faststiillas p{1
grundval av ett p:'i förhand bestiimt arvode per tidsenhet och den faktiska
tidsi1tgiingen samt- i förekommande fall - uppdragstagarcns faktiska utgifter
för arbetet. Löpande riikning förutsiitter allts[1 att ersättningen per timme
eller dag e. d. iir pä förhand bestiimd eller praktiskt taget bestiimd. Är s{1 inte
fallet skall arbetet anses utfört till fast pris.
lnkornslberiikningen av arbeten pii löpande riikning skall ske i takt med
faktureringen. Värdet av s[1dana arbeten behöver diirför aldrig aktiveras i
bokslutcn. Avdrag för driftkostnader fiir göras p{1 vanligt siitt. Viirdet av
p{1gi1ende arbeten till fast pris skall beriiknas pii grundval av de vid
räkenskapsårets utgfmg nedlagda direkta kostnaderna och aktiveras. Eventuella a conto-betalningar skall skuldfiiras. medan samtliga driftkostnader i
verksamheten för dras av p{i vanligt siitt.
Sven Eric Åkerfcldt begiir i motion I 98W8 l: 1177 s{1dan iindring av
bestämmelserna att arbeten på löpande riikning skall intiiktsredovisas först
niir arbetet är fördigstiillt. Han menar att liipande riikningsarbetcn enligt fast
praxis i byggnadsbranschen redovisas pi\ detta sätt beroende på att ett
byggnadsprnjekt oftast kriiver deltagande av m{mga leverantörer och
unclerleverantörer och att kostnadssidan av ett arbete därför blir komplicerad. En mängd fakturor m. m. frtm underentreprenörer mastc niimligen
inväntas innan en sammanställning över kostnaderna kan göras. Det
ekonomiska resultatet av ett byggnads- eller anliiggningsarbete kan s{1lcdes
menar moti<miiren - oa\'sett om det utförs p:'1 löpande riikning eller till fast
pris - i regel inte övertilickas fiirriin arbetet iir avslutat.
Liknande synpunkter har framförts i skrivelsen fr{rn Svenska byggnadsentreprenörföreningen. som pt1pekar att ersättningsformerna löpande riikning resp. fast pris så gott som aldrig förekommer renodlade. Anledningen
härtill iir att entreprenaduppdrag aldrig med full säkerhet kan preciseras på
förhand. att verksamheten iir förknippad med risker som i regel iir betydligt
större iin inom exempelvis den fasta industrin och att förenklade debiteringsnormer är nödvändiga för att praktiskt kunna bestiimma ersiittningens
storlek. Den omstiindigheten att resultatavriikningen av arbeten pt1 löpande
riikning skall ske fortlöpande kommer enligt byggnadsentrepreniirföreningen diirför att medföra betydande griinsdragningsproblcm och ett mycket
betungande administrativt merarbete. I en skrivelse fr:'m Svenska konsultföreningen till chefen för buclgetdepartementet. som föreningen överliimnat
till skatteutskottet, framförs liknande synpunkter.
Riittsliiget sävitt giiller den skattemiissiga behandlingen av pi'lg{1ende
arbeten har hittills. till följd av att KL saknat regler som gett viiglcdning i
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rubricerings- och värdcringsfrägorna varit ovisst. Det iir cnligt utskottets
mcning diirför angdiiget att denna fr{1ga regleras genom lagstiftning.
I likhet med departementschcfen anser utskottet att det inte bör komma i
fri1ga att - oavsett ett uppdrags natur - införa en gencrdl koppling mellan
resultatredovisning och fakturering. eftersom en sädan koppling ofta skulle
medföra mycket betydande skattekrediter. Inte heller kan det vara rimligt att
generellt föreskriva att v[irdet av pllgående arbeten skall aktiveras. eftersom
en s{1dan obligatorisk redovisningsskyldighet miiste antas leda till stora
praktiska problem för m[1nga mindre företag.
För att ett arbete skall anses vara utfört p{1 löpande dkning kriivs enligt
propositionen att ersiittningen för arbetet uteslutande eller si1 gott som
uteslutande fastställs p[1 grundval av ett p:I förhand bestämt arvode per
tidsenhet och den faktiska tidsåtg{mgen samt uppdragstagarens faktiska
utgifter för arbetet. Reglerna om löpande riikning skall s[llecles inte vara
tilliimpliga om ett entreprenadavtal innebiir att ersiittningen per tidsenhet i
väsentlig omfattning kan ändras, nm arbetet beriiknas ta liingre tid iin
beriiknat eller om kostnaden av annan anledning blir betydligt större iin vad
parterna ursprungligen räknat med.
Utskottet vill inte bestrida att den i propositionen föreslagna ordningen fiir
redovisning av pt1gående arbeten - i varje fall i ett inledningsskede - kan
komma att innebiira problem. Enligt utskottets bedömning viiger emellertid
de fördelar som kan ernits med förslaget i propositionen tyngre iin de
företrädesvis redovisningstekniska nackdelar som ett sädant systern kan
innebiira.
Mut bakgrund av det anförda anser utskottet sig hiira acceptera förslaget i
propositionen. Vid detta stiillningstaganclc har ubkottet ocksä beaktat att
vissa skattskyldiga med en verksamhet av begriinsacl nmfattning iiven i
fortsättningen skall ha ri"itt att anviinda sig av reglerna för löpande riikning
oeks[1 i fr{1ga om arbeten som utförs till fast pris och att det enligt förslaget
skall finnas möjlighet att avvika rrt111 faktureringsmetoden om en skattskyldig
kan visa att tilliimpningen av denna-vid en bedömning av samtliga pf1g[1ende
arbeten - skulle leda till en mot god redovisningssed stridande

skattern~issig

resultatredovisning.
Enligt utskottets mening iir det av stor vikt att bestämmelserna om
resultatredovisning av pag{1ende arbeten kan fungera tillfn:dsstiillande i den
praktiska tilliimpningen. Utskottet förutsiitter diirfiir att regeringen uppmiirksamt följer utvecklingen på detta för m{mga företag sf1 betydelsefulla
skatteomrf1de och utan onödigt' dröjsm{tl föreslt1r de iindringar i och
kompletteringar av bestämmelserna som kan visa sig påkallade.
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 198()/81: 1177
vrkande 1.
I fritga om pi:tgf1ende arbeten till fast pris föresläs som tidigare niinmts att
de direkta kostnaderna - hit hiir utgifter för material och insatsvaror samt
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liiner och andra ersiittningar till anstiillda som ~ir verksamma med projektet skall aktiveras. I fråga om byggnads- och anliig:gningsarbcten skall aktiveringen avse liigst 85 l:i. av de direkta kostnaderna. medan i annan
verksamhet, dvs. hantverks- och konsultverksamhet. samtliga direkta
kostnader skall aktiveras. Den skattskyldige skall emellertid i detta fall
erhulla ett grundavdrag motsvaramk· högst basbeloppet (f. n. 16 700 kr.).
Detta innebiir i1tt rcservcringsutrymmet i byggnads- och anliiggningsrörclse
kommer att motsvara - förutom eventuell vinst - 15 (; av de direku1
kostnadcrna och samtliga indirekta kostnader. medan motsvarande utrymme i företag som bedriver hantverks- och konsultverksamhet hlir summan av
de indirekta kostnaderna och grundavdraget.
Johan Olsson 111. tl. (c) fra111hiiller i motion 198()!81: l 16ll att av propositionen inte framgiir huruvida företag inom t·xempelvis miileri-. glasmiistcri-,
viir111e och sanitets- 111. fl. branscher omfattas av de fiirm{1nligare resen·eringsreglerna för byggnads- och anlliggningsrörelse. Motioniirerna menar att
ingenting i propositionen ger antydan 0111 att det varit regeringens avsikt att
begri"insa de reserveringsmöjligheter dessa branscher redan nu har enligt
anvisningar utfärdade av RSV. De begiir diirför i förtydligande syfte
lagstiftning av innL·börd att siidana branscher fär samma rcserveringsmiijlighcter som förctag inom byggnads- och anlliggningsindustrin.
Millarmiistarnas riksförcning, Elektriska installatörsorganisationen. Riirfirmornas riksförbund och Glasmlisteriförbundet har i en gemensam
skrivelse till utskottet framfört synpunkter av i huvudsak samma art sum de i
motion I L)8!V8 I: 1160.
Vid remissbehandlingrn av företagsskatteberedningens slutbetiinkande.
som i fd1ga om aktivering av direkta kostnader för arhl'len till fast pris hade i
princip samma innebiird som förslaget i propositionen. ifrågasattes frän flera
hiill nm inte rt•sen'eringsmöjligheterna för hantverks- och konsultföretagen
genom beredningens förslag skulle knmma att bli alltför generösa. Diirvid
pekades bl. a. pii att företagen ägde rätt att bokföra influtna

~1

conto-bclopp

som skuld och dessutom kunde utnyttja den föreslagna - och sedermera av
riksdagen beslutade - lagstiftningen om liincbaserad avsiittning till resultatutjfönningsfond. Samma lönekostnader som utgjorde bas för avsiittningar till
resultatutjiimningsfond skulle - framhölls det - komma att helt eller delvis
ing{1 i nedlagda kostnader för pf1gäende arbeten. och till S:-1dana arbeten
hiinförliga indirekta kostnader bchönfc inte aktiveras.
Enligt utsk1lltets mL'ning torde. med hiinsyn till riitten att göra avslittning
till resultatutjiimningsfond och till att de indirekta kostnaderna för hantverks- och konsultföretagen kan beriiknas vara relativt hiiga. reserveringsmiijligheterna i dessa branscher genom fiirslag:en i propos1t1onen bli
tillriickliga. Utskottet <1\styrkL'r diirfiir bifall till motion lt/80/81: 1160.
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Atdre laR<'r

ai·

fi1s1iglw1er

Lager av fastight:'ter och liknande tillg{rngar skall enligt propositionen tas
upp till lägst 85 r:;. av fostigh.:ternas anskaffningsdrd.:n. I anskaffningsviirdct skall ingi\ bi\d.: direkta hyggnadskostnad.:r od1 indir.:kta kostnader. F. n.
giiller enligt anvisningar av RSV (DT 1975:23) att i anskaffningsviirdet bör
inräknas endast direkta byggnadskostnader.
Sven Eric Akerfcldt framh[iller i motion I 980i8 I: 1177 att de flesta
b~'ggnadsförctag

som uppfört byggnader för egen förvaltning -

med

utgångspunkt i anvisningarna - ornkostnadsfört de indirekta kostnaderna.
Dessa kostnader har s{tlt:'des, s[tviil i redovisningen som i skattehiinseende,
dragits av det är de uppkommit. Gt:'nom att de indirt:'kta kostnaderna inte
liingre blir omedelbart avdragsgilla utan m{tste aktivt:'ras kommer. menar
motioniiren, många byggnaclsforL'tag i samband med de nya ht:'stiimmelscrnas ikrafttr~iclande att bli tvingade att till beskattning återföra kostnader som
dragits av under tidigare {1r. vilket kan leda till allvarliga likviditets- och andra
problem. för att undvika sf1dana oliigenheter bör enligt motionärens mening
införas en i\verg<'rngsbestiimmelse om att de nya viirderingsreglerna inte skall
gfilla i friiga om lagerfastigheter som omriiknas vid lagens ikrafttriidancle.
Liknande synpunkter har åberopats i skrivels.:n från Byggnadscntreprt·nörföreningen.
Genom vad utskottet i niirmast föregående avsnitt anfört i fraga om
rescrveringsmöjlighcterna anser utskottet sig ha besvarat oeksfl detta
yrkande i motion 1980/81: 1177. Nfigot skäl att införa särskilda övergitngsbestiimmelser i fräga om äldre lager av fastigheter föreligger enligt utskottets
mening cHirför inte. Utskottet avstyrker följaktligen oeks{t yrkande 2 i motion
1980/81 : 11 77.

111·sii1111ing fil/ im·es1eri11g.1fo11d

Enligt nu giillandc bestiimmclser skall avdrag för avsiittning till investcringsfond göras i den förviirvskiilla i vilken nettointiikten vid elen statliga
taxeringen iir stiirst.
I propositionen föreslås att avdrag skall fä giiras i valfri förviirvskiilla men
bara i en. Motsvarande ändring fiireslås i lagen om insiittning pii tillfälligt
vinstkonto.
Sveriges industrifiirhund framhttllcr i sin skrivelse till utskottet att den
omstiindighet.:n att avdrag fiir fondavsiittning endast far göras i en förviirvskiilla kan leda till att företag med flera förvärvskiillor för sämre möjligheter
att utnyttja fondsystemet iin andra.
Dt'n proposition ( 1979/Sll: 151)) med förslag om insatser för att undnliitta
nytt liincavtal snm priivadt's av riksdagL'n förra vitren innl'l1iill ocks;l förslag
0111

skyldighet att siitta in medel p~1 tillfälligt vinstknnto i riksbanken.

Förslaget v;ir utformat i huvudsaklig överensstiimmclse med investcringsfondslagen och innehar <tledes att awlrag för insättningen skulle göras i den
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för\'iirvskiilla vars ncttuintiikt vid den statliga taxeringen \'ar sti\rst.

Med anledning av proposition 1979/80: 1511 viicktes en motion med yrkande
att denna begriinsning av avdragsriitten skulle utgiL
Skatteutskottet avstyrkte bifall till motionen med hiinvisning till att
bestiimmelsen i vilken förvärvskiilla avdrag för avsiittning skulle ske - i likhet
med motsvarande regel i investeringsfondslagen - i första hand var praktiskt
betingad. En möjlighet att fritt välja förviirvskälla skulle innebiira att
avdraget kunde fördelas p{1 flera förviirvskiillor. och en sådan ordning ans{1g
utskottet av administrativa skiil inte acceptabel. Riksdagen biföll utskottets
hemstiillan.
Utskottet anser sig sakna anledning fdntriida sin tidigare av riksdagen
goclkiinda uppfattning att rätt till avdrag skall föreligga i endast en
förviirvskiilla. Diiremot hör företaget ha riitt att avgöra i vilken förviirvskiilla
avsättning skall ske.

lkrafttriidandc
De i propositionen redovisade förslagen skall i sina huvuJdclar tilliimpas
första gången vid 1984 i'irs taxering. För skattskyldiga vilkas riikcnskapstir
sammanfaller med kaJendcr{ir innehiir detta att de nya reglerna skall
tillämpas på intiiktcr och kostnader fr. o. m. den 1 januari 1983.
Byggherreföreningen har i skrivelsL' till utskottet hcgiirt att ikrafttriidandet
av den i propositionen föreslagna bestiimmelscn om att resultatlösa utgifter
för projektering skall vara omedelbart avdragsgilla tidigareliiggs. Föreningrn
anser att bestämmelserna bör tilliimpas redan fr. o. m. 1982 t1rs taxering.
Enligt utskottets mening kan det intL' anses motiverat att bryta ut en enda
hestiimmclse ur ett större regel komplex och tidigareliigga ikrafttriidandet av
denna bestiimmelsc. Byggherreföreningens skrivelse bör diirför inte föranleda nf1gon Mgiird.

Represcntatio11
I tre motioner fr<lr1 allmiinna motinnstidcn vid förra riks111iitct tar
motionärerna upp fnlgan om avdrag fiir representation. Kerstin Andcrssnn i
Hjiirtum och Kerstin Göthberg ( h;ida c) anser att de belopp som enligt RSV:s
anvisningar bör medges i avdrag för lunch resp. supe iir för höga och begiir
diirför i motion 1979/80: 1075 iindradc anvisningar frf1n RSV i frt1ga 0111
representationsavdrag . .I an 13ergq,·ist och Lennart Pettersson ( hi.1da s) bcgiir i
motion 1979/80:.1576. med åberopande bl. a. av att representationsmdragct
grovt missbrukas. att regeringen liiggcr fram förslag om skiirpta regler för
s:idant avdrag att tilliimpas fr. n. m. den

I .ianu:iri 1981. I molion

JlJ7l)f80: IWJ.:\ slutligen av Jan Franssnn nch Bertil ;-!ilsson (badas) yrkas att
kostnader för företagens representationsjakt skall hiinfiiras till icke avdragsgilla kostnader vid taxeringen.
Den nu aktuella propositionen innchilller L'tt förslag 0111 slopande av riitten
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till avdrag för kostnackr för sprit och vin i samband med representation.
Propositionen i den delen antogs - som frarngfa av ingressen till detta
bcliinkande - av riksdagen i höstas (SklJ 1!)80/81: 18). Av departementschefens uttalanden, vilka gt1dkiints av riksdagen, frarng{1r att han ansc-r
n:presentationskostnader iiven i fortsiittningcn höra behandlas som driftkostnader och vara i princip avdragsgilla. Han framhftller dock att en
mi1lsiittning m{1ste vara att förhindra att avdrag medges för kostnader som
saknar samband med den skattskyldigesfiirviirvsverksamhet och att privata
levnadskostnader s{1ledes inte bör vara avdragsgilla bara av den anledningen
att de betecknas som reprcscntationskostnader.
Riksdagens beslut i höstas innebiir en viisentlig hegriinsning av riitten till
avdrag för representation oeh torde ocks[1 komma att medföra att riskerna
för det i motion 1979/80: 1576 pf1talade missbruket av avdragsriitten minskar.
Det 111i1stt' enligt utskottets mening ankomma p~1 skattedomstolarna att
avgiira om oeh i vad m{rn kostnader for representationsjakt i undantagsfall
skall anses utgöra en kostnad för vilken avdrag kan medges i skattehiinscende. Enligt anvisningar utfärdade av RSV skall knstnader för siirskilt
arrangerade jaktutflyktcr anses vara s(1dan representation av lyxkaraktiir för
vilken avdrag inte bör medges ens om det görs sannolikt att representationen
har visst samband med den skattskyldiges verksamhet.
Pi1 grund av det anförda och d{1 de av RSV utfärdade normalbeloppen för
representation med hiinsyn till kostnadsutvecklingen under senare i1r inte
kan anses rnra för hi.iga a\·styrker utskottet bifall till samtliga i dessa avsnitt
behandlade nwtioner.

1\ rgijier till s1111lic:/iirb1111d

Bengt Sill\'erstrancl (s)

framh~dler

i motion I 97!)!80:228 att Kooperativa

förbundet ( KF) som medlem i eentralorganisationen A BF till detta
studieförbund betalar en avgift som för 1980/81 uppgår till ca 85 500 kr.
Denna iir inte avdragsgill i Kf-:s VL·rksamhet. Med hiinvisning bl. a. till att
aktiebolag som bedriver studieverksamhet tar upp detta som en direkt
kt.istnad i riirelsen begiir motioniiren en utredning av fr<'igan om den
skattL'miissiga behandlingen av ekonomiska föreningars medlemsavgifter till
st udiefi\rbund.
Utskottet vill erinra om att medlemsavgifter inte iir avdragsgilla vare sig de
utbetalas av aktiebolag eller kooperativa förbund.
Fr{1gan om koopcrationen llch dess roll i samhiillet utreds f.

1i.

av

kooperationsutredningen ( Dir 1977:2." och 1979: 141. som bcriikn;1s avge sitt
slutbl'liinkande i ;"ir. Utredningsuppdraget iir omfattande och avser bl. a. rn
analys av fr{igan huruvida ekonomisk verksamhet i kooperativa fiirctagsformcr p(1 n;·1gra \iiSL'ntlig:1 punkkr hcdri,·s under andra. ~·lllkur iin dem som
giiller för fi.ircta!!L'n i allmiinhet. Enligt utskottet kan det antas att
utredningens priivning llcksi1 kommer att avse fr;.1gan vilka .kostnader som
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skall anses avdragsgilla i de kooperativa föreningarnas verksamhet. I
a\'vaktan pf1 utreclningsresultatet saknar riksdagen anledning att ta stiillning
till yrkandet i motionen. Utskottet avstyrker fiiljaktligl:'n bifall till densamma.

/111·csteri11gs111·dmg
I syfti.: att stimulera niiringslivets investi.:ringar antog riksdagen i höstas
bl. a. en lag om särskilt invcsteringsavdrag för inventarieanskaffning.
Avdraget uppg[1r till 211

r.·;, av anskaffningsviirdct od1 avser investeringar som

sker under tiden den L november 1980--den 31 december I1!8 L. Endast
investeringar som iir direkt iignadc att öka produktionskapaciteten i
niiringslivct omfattas av rätten till investeringsavdrag. I leta transportsektorn
iir säledes undantagen. Till inventarier för vilka invcsteringsavdrag inte
medges hör bl. a. si1clana motordrivna fordon och sliipfordnn som avses i
viigtrafikkungörelsen.
Lennart Rrunander och Filip Johansson (b;ida c) framhi\ller i motion
I LJSll/8 I: 1144 att griinsdragningen mellan i1 ena sidan begreppet sliipfordon
samt;] andra sidan jnrdbruksmaskiner och jordbruksredskap vf1llat sv{1righetcr i den praktiska ti!Himpningen. rvtotioniirerna anser diirför att lagstiftningen bör iindras s{1 att iivcn investeringar i sliipfordon omfattas av riitten till
investeringsavdrag.
Göte Jpnssnn ( m) anser att man biir pröva miijlighcterna att genom
tidsbegriinsade stimulanser i form av investcringsavdrag friimja in,·esteringar
i skogsindustrin och hegiir i motion 1980/8 I: 1539 dt tillkiinnagivande av
riksdagen av den innebörden.
Med sliipforclon avses enligt viigtrafikkungiirelscn fordon som iir kopplat
till bil. traktor eller mlitorredskap och som iir avsc.:tt fi.ir person- eller
godsbdordran. Ett bifall till motionen skulle sftledes innehiira en utvidgning
a\' tilliimpningsomradet fiir invcstcringsavdragct som stiir i strid med dess
syfte.
Utskottet har erfarit att de tolkningssvt1righctl'r som omniimns i motionen
bl. a. giillt fr:lgan huruvida vissa konstgiidningsspridare. vanliga gi'idselspridarc. bevattningsvagnar och s[mingsmaskincr skall anSL'S hiinfiirliga till
sl:ipforclnn eller ej. S[1dana fordon iir enligt vad utskottet inhiimtat inte att
anse som sliipfordon utan som efterfordon. och in\'estcringar i s{1dana
redskap beriittigar till investeringsavdrag.
Antalet efterfordon som an\'iinds i jordbruksdrift iir betydande. Det kan
enligt utskottets mening diirfiir antas att fr<lgan om vilka typer av fordon. som
p;'\ grund av sin huvudsakliga funktion biir heriittiga till invcstningsavdragutan uttryckliga föreskrifter i iimnet -- kommer att medföra ett omfattande
merarbete för skattemyndigheterna.
I syfte att i möjligaste miin undanröja ri1danck oklarheter anser utskottet
sig chirför biira förorda att sliipvagnar som dras av traktor eller motorredskap
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och som uteslutande används pi1 siitt som anges i viigtrafikskattelagen i fr;iga
om trakwr klass Il (dvs. i huvudsak lanthrukstraktorer) skall undantas från
si1dana inwntarier för vilka siirskilt inwsteringsavdrag inte kan medges.
Genom utskottets ställningstagande, som föranleder i1ndring av 4

*lagen

om siirskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning. kommer alla i

jordbruksdrift förekommande sliipvagnar att omfattas av riitt till investeringsavdrag. förutsatt att de levererats eller kommer att lcvernas under tiden
den I november 1980--den 31 december 1981.
Med det anförda anser utsknttet mntion 1980!81: 11-14 besvarad.
Vad hiirefter ang;°1r fr[1gan om investeringsavdrag för skngsbilviigar faller
den

innm

virkesförsörjningsutrcdningens

utrcdningsuppdrag

(Dir

1lJ79:124 ). Utskottet avstyrker därför bifall iiven till motion 1980/81: 1539
men vill i sammanhanget erinra om att regeringen i en nyligen avlämnad
propositinn ( 1980/81: 118) lagt fram förslag om tidsbcgriinsad stimulans av
skogsa\'\·c:rkningen i form av ett extra avdrag för enskilda skogsiigare.

Forsk11i11g och 11/n•ckling
Enligt förordningen om siirskilt forskningsavdrag. som gc:nom beslut av
riksdagen i höstas fiirliingdes att giilla t. o. m. 1981. medges för forskningsoch utvecklingsarbcte (FoU) ett basavdrag och ett iikningsavdrag. Basavdraget utgiir 1() (:'(. och ökningsavdraget 20 r'.; av resp. underlag.
Olof Palme m. fl. (s) bc:giir i motion 1979/80: 1023 en fördubbling av
basavdraget och en fiirbiittring av ökningsavdraget genom ett extra avdrag
under en tvMtrsperiod p{i I 011 '',;. av FoU-kostnader över viss nivå. Det
inknmstbortfall som detta skulle medföra i form av uteblivna skatteintäkter
,·ill motioniirerna enligt yrkande i motion 1979/80: 10:::!4 kompensera genom
en höjning av bolagsskatten frfo1 -10 % till -15 c;.. för aktiebolag och fr<'m 32 (.:(,
till 36 "i för ekonomiska föreningar. I motionen begi1rs också ett extra
fiirslagsanslag till företagens forsknings- och utvecklingsarbete om 1 000
kr.
Ett betiinkande med förslag om forskningsstöd i form a\· skattefria bidrag
(Ds R 1980: 1) prövas f. n. av regeringen. \led hiinsyn hiirtill saknas enligt
utskottets mening anledning att nu biträda yrkanden om ytterligare stöd till
foU. Utskottet a\·styrker diirför bifall till motion 1979/80: 1023 yrkandena 11
och 12. Detta innebiir att utskottet ocksii avstyrker yrkandet i motion
1979/811: 11l2-I om hiijd bolagsskatt.

Pe 11si1111ss I i/i else r
Joakim Olkn (m) tar

motion 19811/81 :-111 upp fri\gan om företag.ens

kapitalfiirsiirjning. \fotioniiren menar att uppbyggnad a\· pensionsstiftclser
kan utgiira ett alternati\· till annan kapitalbildning friratt möjliggöra iikad
sjiil\'finansiering i företagen. Byggs pensinnen upp i pcnsionsstiftelse kan.
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menar motioniiren, det avsatta kapitalet - i motsats till vad som giiller vid
försiikringssparande - tillf1tas arbeta i det egna företaget. Han begiir att
motionen överliimnas till utredningen om de smit od1 medelstora företagens
finansiella situation för beaktande.
Den i motionen behandlade frägan hiinger enligt utskottets mening delvis
samman med det arbete som bedrivs av stiftelseutredningen (Dir 1976 Ju 56).
I dess uppdrag ing{1r att pröva registreringsplikt för stiftelser och att ta
ställning till för vilka iindam:ll stiftelseinstitutet skall fo anviindas. Innan
stiftelseutredningens arbete iir slutfört och redovisat finns enligt utskottets
mening inte anledning att priiva pcnsionsstiftelsernas stiillning från de
utgängspunkter motioniiren [isyftar. Utskottet avstyrker diirför bifall till
motion 1980/81 :411.

1\l/111ii11 i111·t'sleri11gsresen·

111.

m.

Genom riksdagsbeslut under v<'1ren 1979 fick fysisk person med inkomst av
jordhruksfastighet eller av rörelse riitt till avdrag för belopp som avsiitts till
allmiin investeringsresnv. Avdrag medges med liigst JO

nn11

kr. och hiigst

50 ''·i· av nettointiikten av förviirvskiillan före avsiittningen.
Olof Palme m. fl. (s) yrkar i motion 1979180: 1104 att lagstiftningen om
allmiin invcsteringsrescrv upphör att giilla fr. o. m. 1981 och att regeringen
begiir utredning angäcnde miijligheterna att lf1ta det vanliga investeringsfondssystcmet omfatta iiven egenföretagare. I motion 1979/80: llJI 7 av förste
vice talmannen I ngegerd Troedsson behandlas invcstcringsavdragct fdn
andra utg{1ngspunkter. Motioniiren yrkar. med hiinvisning till motivering i
motion 1979/80: I U16 att reglerna llm allmiint investeringsavdrag iindras så att
möjligheterna att avsiitta medel till sådan reserv inte beskärs av forlustavdrag
som i'ivertagits frt1n aktiebolag i samband med ii\·ergfö1g till annan
företagsform. l\fotioniiren pekar i sammanhanget p{i att avdragets storlek iir
hegriinsad till inkomsten a\· den förvär\'sblla vari den

fr~1n

aktiebolaget

övertagna verksamheten ing{1r. Knut Wachtmeistn gör i motion 1979/

80: 1108 giillande att den som \'ill överg;'1 fr:ln aktieholag till annan
verksamhetsfnrm bör ha mi"\jlighct att göra det utan att uppliisa eventuell
in\'esteringsfond. Den skattskyldige hör. menar mntioniiren. kunna (·iverfi:ira
investt'ringsfonclen till in\·estcri ngsreser\'systemet.
I anslutning till proposition 1978179:210. som innehi.ill förslaget till bl. a.
lag om allmiin invcstcringsreserv. viick!t's en motion av samma inneh<"dl som
motion 1979!80: 1104. Den avstyrktes. med riksdagens godkiinnande. av
skatteubkottet. som hiinvisade till de positiva effekter som systemet kunde
viintas fa för tillviixt. dfckti\·itct och knnkurrensfi\rmi1ga hm; företagen och
för syssels:ittningen. Utskottet gav neks:'1 uttryck för den meningen att ett
fondsystem för egenföretagare horde tas in i en frist{1ende författning lll:h inte
arbetas in i de fondbesliimmelser som giilldc fiir juridiska personer.
Ubkottet. som vidh<lllcr sin uppfattning i denna fr;lga. vill erinra om att
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investcringsn:sen·slagen ti lliimpades första göngen vid I 9XO <trs taxering. Det
kan enligt utsknttc:ts mening inte anses motiverat att iindra en lagstiftning av
vilken man iinnu har myekct begriinsad praktisk erfarenhet.
Vad hiirdtcr ang<lr yrkandet i motinn 1979/80: I OJ 7 vill utskottet erinra om
att ett av huvudsyftena med investeringsrcserven iir dess inkomstutjiimnandc
funktion. En skattskyldig skall under i1r med goda inkomster ha möjlighet att
avstitta en del av dem till inveqeringsrcserv. I tar den skattskyldige diiremot
möjlighet att minska inkomsten med ett förlustavdrag iir behovet av
avsiittning till investeringsreserv inte detsamma. I mntsats till motioniiren
finnL'r si"ilcdcs utskottet det inte Primligt att \'iirdet av en avsiittning till
investeringsreserv minskas genom fiirlustavdraget. och utskottet avstyrker
d:irfiir bifall till motinnen.
Den av Knut Wachtmeistcr aktualiserade frf1gan skall ses mot bakgrund av
att minimibeloppet för bolags aktiekapital den I januari 1982 höjs fr<ln 5 000
till 50 00() kr.

~oti1miiren

anser det troligt att en hel del sm:Hörc:tagare som

driver sin verksamhet i akticbolagsform di"i kommer att viil.ja att överg:i till
annan verksamhetsform.
Utskottet finner det, i motsats till rnotioniiren. inte sannolikt att aktiebolag
som verksamhctsform kommer att upphöra i rHlgon miirkbar omfattning av
si1dana skiil snm motion:iren :\beropar. Aktit'bolag med investeringsfonder
torde i det helt iiverviigande antalet fall ha L'tt aktiekapital om 50

onn kr. eller

komma att iika sitt aktiekapital. Den fr:'iga mntioniiren aktualiserat torde
diirfi.ir beriira ett mycket ringa antal företag.

l\kd hiinsyn till att reglerna om allmiin investeringsfond oeh allmiin
invcsteringsrescrv i tekniskt hiinset'nde iir olika kan det enligt utsk11ttets
mening inte anses liimpligt att utan

vidar~·

iivcrföra fondmedel fri"1n det ena

systemet till det andra.
Utsko\tet aYstvrkcr med det anförda bifall till motion 1979/KO: I 108.

/111·esrcri11gs/imds a111 ·iillil11i11gs0111 räde
Allmiin investeringsfond fär endast anviindas i förviirvskiillorna jordbruksfastighet och rörelse.
1.innea 1-llirlen (fp) anser att invcsteringsfond bör fö anviindas ocks;"\ i
förv:irvskiillan annan fastighet och begiir i motion 19811.181 :(16lJ förslag om
s;'1dan iindring av investeringsfondslagen.
Som framh:·11ls i motionen har regcringen miijlighet att mt'dgc dispens fr;in
förbudet mot andndning av invcsteringsfond i fi.irviirvskiillan annan
fastighet. I motsats till motionären anser utskottet inte att dispensgivningen
iir för restriktiv. Ett fastighetsförvaltande bolag för exempelvis enligt vad
utskottet erfarit alltid anviincla sin investeringsfond för <idant iindamtil om
det förcliggt'r intressegt'mcnskap mellan fastighetsbolaget och den som
dri,·er verksamhet i fastigheten. Om fastigheten innehas som rt'n kapitalplacering medges diircnwt inte dispens.
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Pft grund av det nu anförda och d[t det skulle strida mot investcringsfondernas iindamål att generellt fö ta dem i anspdk i inkomstslaget annan
fastighet avstyrker utskottet bifall till motion 1980/81 :669.

Skogskonto
Medel insatta på skogskonto skall enligt giillande bestiimmelser tas ut och
beskattas senast efter tio år.
Bertil Jonasson och Karl-Eric Norrby (b{tda c) begär i motion 1980/81: 1536
en skyndsam prövning av lämpligheten av en till 30 {tr förlängd insättning ptt
skogskonto i de fall skoge'n angripits eBer hotats av skadeinsekter.
Frågan om behovet av bl. a. iindringar i beskattningsreglcrna för att
påverka utbudet av virkesråvara prövas f. n. av virkesförsörjningsutredningen. I dess uppdrag ingår att fil fram ett bättre underlag för att bedöma den roll
som den skattemässiga behandlingen av skogsinkomster (avdragsreglerna.
skogskontoreglerna etc.) spelar för virkesutbudet fiir främst olika kategorier
av enskilda skogsiigare. Vid denna prövning kommer uppenbarligen ocks[t
fr{tgor avseende skogskontonas löptid art beröras. Något skiil för riksdagen
att nu ta ställning till utredningsyrkandet i motionen föreligger därför inte.
och utskottet avstyrker följaktligen bifall till motion 1980/81: 1536.

Odlingskonto och

etablering.~konto

I motion 1980/81 :506 av Sven Munke (m) hcgiirs utredning snarast av
frågan om rätt för grönsaksodlare att under goda skördeår skattefritt avsiitta
en viss del av produktionslikviderna till ett särskilt odlingskonto. En annan
kontofräga tas upp av Rolf Andersson m. fl. (c) i motion 1980/81:242. Med
hänvisning till att det i Danmark finns möjlighet för löntagare som siktar på
att bli egenföretagare att avsätta viss del av lönen till ett särskilt
etableringskonto begär motionärerna att föret;igsskattekommitten genom
särskilda tilläggsdirektiv ges i uppdrag att pröva friigan om införande av ett
sådant konto även i Sverige.
Utredningen om skördeskadeskyddet lade i ett i maj 1979 avliimnat
betiinkande (Nytt skördeskadcskydd. SOU 1979:53) fram tv{t alternativa
förslag till ett framtida system för skördcskadeskyddet. ett bestående av
nuvarande områdcsskydd med individuella kompletteringar i form av bl. a.
liln och bidrag och det andra ett låne- och bidragssystem grundat på
individuell skadebedömning. Sedan betänkandet remissbehandlats har
chefen för jordbruksdepartementet i ett interpellationssvar i riksdagen i
november förra året framhållit att han efter viss kompletterande utredning i
iirendet räknar med att arbetet med en proposition om skördeskadeskyddet
hör kunna slutföras under våren 1981.
Mot b;ikgrund av det anförda och då utskottet i avvaktan pi\ resultatet av
skördeskadeskyddsutredningens arbete inte är berett medverka till införan\1 Uiksdagl'11 /91Wi8/. (j sam/. Nr 25
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de av en siirskild möjlighet till kontoavsiittning för grönsaksodlarc avstyrker
utskottet motion I 980/81 :506. Utskottet vill i sammanhanget erinra om att
statsbidrag i extraordinära fall kan utgå till följd av trädgårdsskador. Sälunda
har riksdagen i höstas på regeringens förslag anslagit 8 milj. kr. för
trädgårdsskador i nordvästra Skåne under 1980 (JoU 1980/81:15). Påpekas
hör också att de allmänna investeringsreserverna ger goda möjligheter att
utjiimna inkomster mellan goda och dilliga år.
Den i motion 1980/81 :242 aktualiserade frågan om etableringskonto för
blivande egenföretagare kan - med hänsyn till att sadana konton kan tänkas
underlätta en strukturomvandling i näringslivet och åstadkomma attitydförändringar till företagandet-enligt utskottets mening vara värd att övervägas.
Utskottet är medvetet om de svårigheter frfin bl. a. kontrollsynpunkt som ett
kontosystem av den art motionären avser mfiste vara förenat med men anser
att motionen bör överlämnas till företagsskattekommitten för en allsidig och
förutsättningslös prövning.

Fö rctagscta blering
I motion 1979/80:334 yrkar Margaretha af Ugglas (m) ändringar i
skattelagstiftningen i syfte att underlätta bildandet av lokala och regionala
investmentbolag. Yrkandet motiverar hon i motion 1979/80:33'.l med att flera
familjeföretag genom att överlåta äganderiitten till företagen till ett av dem

gemensamt grundat investmentbolag skulle kunna uppnå st.väl ökad
riskspridning som förbättrade möjligheter till kapitalförsörjning. Skattclagstiftningen lägger emellertid - menar hon - hinder i vägen för samgående av
detta slag.
Under senare tid har större industriföretag bildat särskilda bolag för att
stimulera den ekonomiska utvecklingen inom viss region. Dessa utvecklingsbolag skall genom bidragsgivning och liknande åtgärder främja tillkomsten
av nya företag inom regionen och underlätta för befintliga företag att
utveckla nya produkter m. m. Verksamheten finansieras helt eller till
huvudsaklig del genom anslag från det eller de företag som bildat
utvecklingsbolaget.
I direktiven för den under hösten 1979 tillkallade statsbidragskommitten
ing?IT att föreslå de ändringar eller kompletteringar av skattereglerna som är
nödvändiga för att bringa klarhet i utvecklingsbolagens skatteförhiillanden.
Av det anförda framgär att frågor av den art som tagits upp i motion
1979/80:333 av Margaretha af Ugglas f. 11. prövas av statsbidragskommitten.
Enligt utskottets mening saknas därför anledning att biträda yrkandet i
motion 1979/80:334.
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Hiilsovård

Einar Larsson 111. f1. (c) framh;lller i motion 1979/80: 1092 att en
arbetsgivare får göra avdrag för kostnad för hälsov{ml för sina anställda.
medan en egenföretagare däremot inte synes ha rätt till avdrag för egen
hälsovård. Motionärerna yrkar att egenföretagares kostnad för egen
hälsovård skall vara avdragsgill i samma omfattning som gäller i fråga om
anställda.
Utskottet delar motionärernas uppfattning. Det kan från rättvisesynpunkt
inte anses tillfredsställande att den som driver rörelse i aktiebolagsform och
som följaktligen är anställd i företaget skall ha rätt till avdrag för egen
hälsovård, medan egenföretagaren inte har n{1gon sådan avdragsrätt.
Utskottet tillstyrker därför bifall till motionen. Som motionärerna framhåller
bör avdragsrätten gälla för egenföretagare som är ansluten till företagshälsovård. Utskottets ställningstagande föranleder tillägg till 22 och 29
KL.

**

Kapitalbeskattning ai· familje[öre tag

Kapitalbeskattningen av familjeföretagen och de problem denna beskattning innebär bl. a. i samband med generationsskiften i företagen är ett
genomgående tema i motionerna 1979/80: 180 och 1980/81 :672 båda av Göte
.Jonsson (m) samt 1980/81 :667 av Erik Hovhammar m. fl. (m). Yrkandena i
motionerna går ut på att beskattningen av det i företagen arbetande kapitalet
antingen slopas helt eller avsevärt reduceras.
En av huvuduppgifterna för 1980 års företagsskattckommittc (Dir
1979:106) är att se över kapitalbcskattningsreglerna för familjeföretag.
Denna utredning bör vara förutsättningslös. Det kan enligt utskottets
mening förutsättas att utredningen arbetar med den skyndsamhet som med
hänsyn till frågornas art och omfattning är möjlig. Någon anledning att
särskilt påskynda utredningsarbetet föreligger enligt utskottets mening inte.
Utskottet avstyrker följaktligen bifall till alla i detta avsnitt behandlade
motioner.

Ö1•riga yrkanden

Bo Lundgren m. fl. (m) framhåller i motion 1980/81:1541 att regler i
skattclagstiftningen med samma eller likartat syfte - i de fall det är möjligt borde utformas på ett likartat sätt. Därigenom skulle man enligt motionärernas mening få en bättre överskådlighet över lagstiftningen och en mindre
kostnadskrävande och effektivare taxering. Motionärerna begär en översyn
av skattclagstiftningen i detta syfte.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att skattelagstiftningcn bör
vara så enhetlig och överskådlig som möjligt. Detta torde f. ö. vara en
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förutsättning för att beskattningen skall hli riittvis rn:h likformig. Motioniircrna har som exempel på fall av bristande iivcrcnsst:immelse i skattelagstiftningen pekat på bestiimmelscr i fond- och kontolagstiftningen. Änd{1
torde denna lagstiftning kunna siigas vara enhetligare och likformigare än
många andra bestämmelser i skattclagstiftningcn. Utskottet förutsätter att
regeringen har sin uppmiirksamhct riktad på det av motioniirerna aktualiserade problemet. Nägon särskild åtgärd med anledning av motionen torde
därför inte vara påkallad. och utskottet avstyrker därför bifall till den.
Mot de delar av propositionen som utskottet inte tagit upp till särskild
behandling har utskottet inte funnit anledning till erinran.
Av lagtekniska skäl föreslår dock utskottet att det formella ikraftträdandet
av ändringarna i kommunalskattclagen fastställs till den I juli 1981.
I propositionen föreslås ändringar i punkt 2 a av anvisningarna till 36 §
kommunalskattelagen. l proposition 1980/8l:104 ang{1ende beskattning av
realisationsvinst vid avyttring av del av fastighet och beriikning av
substansminskningsavdrag föreslås iindringar i samma författningsrum. Med
hiinsyn härtill anser utskottet att den författningsmiissiga regleringen av
sistniimnda lagrum hör anstå till riksdagsbehandlingen av proposition
104.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande korttidsinl'entaricr
att riksdagen med anledning av proposition l 980/81 :68 ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,
2. hl'friiffande markanläggningar
att riksdagen med anledning av motionerna 1980/81 :676 och
1980/81:1147 ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
3. beträffande projekteringswgijicr
att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1171 och med
anledning av propositionen beslutar att omedelbart avdrag för
resultatlösa projckteringsutgiftcr skall kunna erhållas iivcn i
inkomstkällan annan fastighet,
4. beträffande inkomstredovisning ll\' pågående arbeten på löpande
·räkning
att riksdagen bifaller propositionen och avslår motion 1980/
81: 1177 yrkande 1.
5. beträffande aktii•ering m· direkta kostnader för pågående arbeten
till fast pris i hantverks- och konsultföretag
att riksdagen bifalkr propositionen och avslär motion 1980/
81: 1160,

6. beträffande Öl'ergtlngsbestämme/ser i fråga om äldre lager al'
fastigheter
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att riksdagen bifaller propositionen och avslftr motion 1980/
81:1177 yrkande 2,

7. beträffande reprcsewarionskostnadcr
att riksdagen avslf1r
a. motion 1979/80: ](175,
b. motion 1979/80: 1576.
c. motion 1979/811:1894,

8. beträffande avgifter till studieförbund
att riksdagen avslår motion 1979/80:228,
9. beträffimde im·esteringsm•drag för släpfordon
att riksdagen med anledning av motion 1980/81: 1144 beslutar
att förvärv av sliipvagn, som dras av traktor eller motorredskap
och som används endast på sätt som anges i viigtrafikskattelagen i fråga om traktor klass Il. skall berättiga till investeringsavdrag.

JO. beträffimde im•esteringsa1·drag i samband med skogsm·verk-

11.

12.

13.
14.

15.

ning
att riksdagen avsl{1r motion 1980/81: 1539,
betriiffande forskning och 11tFeckli11g m. 111.
att riksdagen avslår motion 1979/80: 1023 yrkandena 11 och 12
samt motion 1979/80: 1024,
beträffa11de pensionsspara11de i stiftelse
att riksdagen avslar motion 1980/81 :411.
beträffimde slopande av investeringsreservsystemet m. m.
att riksdagen avslår motion 1979/80: 1104 yrkandena 5 och 6.
beträffande m'siittning till investeringsreserF i samband med
övertaga11de av förlustavdrag
att riksdagen avslår motion 1979/80: 1017,
beträffande överföring av investerings/ond till investeringsreserv

att riksdagen avsliir motion 1979/80: 1108.
16. beträffande im·cstering.lfonds använd11ing

17.
18.
19.

20.

förvärvskällan
annan fästighet
att riksdagen avslår motion 1980/81 :669,
beträffande skogskonto
att riksdagen avslår motion 1980/81: 1536.
beträffande odlingskonto
att riksdagen avslår motion 1980/81 :506,
beträffande etablering.~konto
att riksdagen med anledning av motion 1980/81 :242 hos
regeringen begär att motionen överlämnas till 1980 års företagsskattekommitte,
beträffande investmentbolag
att riksdagen avslår motion 1979/80:334,
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21. beträffande hälsovård
att riksdagen med bifall till motion 1979/80: 1092 beslutar att
egenföretagares kostnader för egen hälsovård skall vara
avdragsgilla vid inkomsttaxeringen i enlighet med vad utskottet
anfört.
22. beträffande kapitalheskattningen av familjeföretag
att riksdagen avslår
a. motion 1979/80: 180.
b. motion 1980/81 :667.
c. motion 1980/81:672.
23. heträffande enhetligare skattelagstiftning
att riksdagen avslår motion 1980/81: 1548.
24. betriiffande f örfattni11g.1jörslagcn
A. att riksdagen med bifall till motion 1980/81: 1171 och med
anledning av propositionen ( mom. 3). samt med bifall till
motion 1979/80: 1092 (mom. 21) antar det i propositionen
framlagda för~laget till lag om ändring i kommunalskattelagcn
med de ändringar att

dels ingressen erhåller följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag

Utskottets förslag

Härigenom föreskrivs i fråga om
kommunalskattelagen ( 1928:370)

Härigenom föreskrivs i fråga om
kommunalskattclagcn ( 1928:370)
dels att 28 § 2 mom .. punkt 10 av
anvisningarna till 22 §. punkt 9 av

dels att 28 § 2 mom .. punkt 10 av
anvisningarna till 22 §. punkt 9 av
anvisningarna till 25 §samt punkterna 3 b-3 d, 6 och IO av anvisningarna
till 29 § skall upphöra att gälla.
dels att den i punkt 4 av anvisningarna till 41 § gjorda hänvisningen till
punkt 7 av anvisningarna till 25 §
skall bytas ut mot punkt 8 av anvisningarna till 25 ~.
dels att nuvarande punkterna 3-8
av anvisningarna

till

25 § skall

betecknas punkterna 4-9, nuvaran-

anvisningarna till 25 §samt punkterna 3 b-3 d, 6 och 10 av anvisningarna

*

till 29 skall upphöra att gälla.
dels att den i punkt 4 av anvisningarna till 41 § gjorda hänvisningen till
punkt 7 av anvisningarna till 25 §
skall bytas ut mot punkt 8 av anvisningarna ti Il 25 §.

dels att nuvarande punkterna 3-8
anvisningarna till 25 § skall
betecknas punkterna 4-9, nuvaran-

av

de punkt 3 av anvisningarna till 27 §

de punkt 3 av anvisningarna till 27 §

skall betecknas punkt 5 och nuvarande punkterna 3 a och 5 av anvisning-

skall betecknas punkt 5 och nuvarande punkterna 3 a och 5 av anvisning-

arna till 29 § skall betecknas punk-

arna till 29 § skall betecknas punk-

terna 3 och 6,

terna 3 och 6.
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Utskottets fiirsfag

Regeringens förslag
delsatt l9och20 §§.25 §I

1110111.,

dels att 19 och 20 §§. 25 §I mom.,

41 d §. punkt 5 av

29 § 1 mom .. 41 d §, punkt 5 av

anvisningarna till 20 §. punkterna 4

anvisningarna till 20 §. punkterna 4

S,

och 10 av anvisningarna till 21 §.

punkterna I och 3-6 av anvisningar-

punkterna 1-6 av anvisningarna till

na till 22 §.punkt 4 av anvisningarna

22 §, punkt 4 av anvisningarna till

till 24 §. punkterna 2 a och 2 b samt

24 §.punkterna 2 a och 2 b samt den

29 § I

1110111.,

och 10 av anvisningarna till 21

den nya punkt 4 av anvisningarna till

nya punkt 4 av anvisningarna till

25 §, punkt 2 av anvisningarna till

25 §, punkt 2 av anvisningarna till

27 §, punkt 1 av anvisningarna till

27 §. punkt I av anvisningarna till

28 §. punkt 1, den nya punkt 3,

28 §. punkt I. den nya punkt 3,

punkt 4, den nya punkt 6 samt

punkt 4. den nya punkt 6 samt

punkterna 7, 11och16 av anvisning-

punkterna 7, 9. 11 och 16 av anvis-

arna till 29 §. punkt l av anvisning-

ningarna till 29 §. punkt 1 av anvis-

arna till 30 §. punkt l av anvisning-

ningarna till 30 §. punkt I av anvis-

arna till 35 §punkterna 2 a och 2 c av

ningarna till 35 §.punkt 2 c av anvis-

anvisningarna till 36 §samt punkter-

ningarna till 36 §samt punkterna I. 2

na I, 2 och 3 av anvisningarna till

och 3 av anvisningarna till 41 § skall

41 § skall ha nedan angivna lydel-

ha nedan angivna lydelse.

se.

dels att i anvisningarna till 25 §

dels att i anvisningarna till 25 §

skall införas en ny punkt, 3, i anvis-

skall införas en ny punkt. 3, i anvis-

ningarna till 27 §två nya punkter, 3

ningarna till 27 § tvi1 nya punkter, 3

och 4. i anvisningarna till 29 § en ny

och 4. i anvisningarna till 29 § en ny

punkt, 5. samt i anvisningarna till

punkt, 5, samt i anvisningarna till

41 § en ny punkt, 3 a, av nedan

41 § en ny punkt. 3 a, av nedan

angivna lydelse.

angivna lydelse.

dels punkt 2 a av anvisningarna till 36 § utgår ur författningsförslaget,
dels punkt 2 av anvisningarna till 22 §.punkt 5 av anvisningarna till 20 §och
punkt 9 av anvisningarna till 29 § erhåller följande såsom utskottets förslag
betecknade lydelse:

Anvisningar
till 20 §
5. Till kapitalförlust - - - - - - - - - - - - - - - skattskyldige nära.
e) utgifter för projektering av

e) utgifter för projektering av

byggnader och markanläggningar,

byggnader och markanläggningar,

avsedda för stadigvarande bruk i

avsedda för stadigvarande bruk i

jordbruk, skogsbruk eller rörelse,

näringsverksamhet, även om bygg-

även om byggnads- eller anlägg-

nads- eller anläggningsarbetet inte

ningsarbctet inte genomförs.

genomförs.
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Regeringens förslag

Utskorrets ji"irslug
An l'isningar

*

till 22
2. Till driftkostnad hänföres iiven
2. Till driftkostnad hänföres iivcn
speciella skatter och avgifter till det

speciella skatter och avgifter till det

allmänna. såsom till exempel skogs-

allmiinna. såsom till exempel skogs-

drdsavgift.

Svenska

allmänna

skatter fa icke dragas av (se 20

*l-

vi\rdsavgift.

Svenska

allmänna

skatter fä icke dragas av (se 20

*l-

A vdrag medges för pMörda egen-

A vdrag medges för pMörda egen-

avgifter i den omfattning som anges i

avgifter i den omfattning som anges i

*·

anvisningarna till 41 b
Bestämmelserna i punkt 9 av

anvisningarna till 41 b §.

anvisningarna till 29 Som avdrag för

anvisningarna till 29 *om avdrag för

Bestiimmclserna i punkt 9 av

premie för grupplivförsäkring cH.:h i

premie för grupplivförs1ikring och

punkt 6 av anvisningarna till 33 *om

för kostnader för egen hiilsol'llrd

avdrag för avgift till erkänd arbets-

samt i punkt 6 av anvisningarna till

löshetskassa gäller ocks{i beträffan-

33 om avdrag för avgift till erkänd
arhetsliishetskassa giiller ocks{1 be-

de inkomst av jordbruksfastighet.

*

trfö'fande inkomst av jordbruksfastighet.

Anvisningar
till 29

*

9. Såsom speciella för rörelse
utgående skatter eller avgifter till det

9. Säsom speciella för rörelse
utgående skatter eller avgifter till det

allmänna må nämnas vissa tillverk-

allmänna må nämnas vissa tillvcrk-

ningsskatter. stämpelavgifter. tull-

ningsskattcr. stämpelavgifter. tull-

och hamnumgälder m. m. dyl. Diir-

och hamnumgälder m. m. dyl. Där-

emot få svenska allmiinna skatter

emot fä svenska allmiinna skatter

icke avdragas (se 20 ~).
Avdrag medges för p<lförda egen-

icke avdragas (se 20 *).

avgifter i den omfattning som anges i

avgifter i den omfattning som anges i

anvisningarna till 41 b §.

Avdrag medges för pitförda egen-

*·

grupplivförsiikring.

anvisningarna till 41 b
Premie för grupplivförsiikring,

som tecknats av fysisk pers(m i hans

som tecknats av fysisk person i hans

egenskap av utövare av viss rörelse.

egenskap av utövare av viss rörelse.

utgör avdragsgill omkostnad i rörel-

utgör avdragsgill omkostnad i rörel-

sen. Om den ersättning. som kan

sen. Om den ersiittning. som kan

komma att utfalla på grund av försäkringen. utgår efter fiirm{111ligare

säkringen. utgår efter förmilnligare

grunder än vad som gäller enligt

grunder än vad som giillcr enligt

grupplivförsäkring för befattnings-

grupplivförsiikring för befattnings-

Premie

för

komma att utfalla pa grund av för-

havare i statens tjänst. skall dock

havare i statens tjiinst. skall dock

endast den del av premien som kan

endast den del av premien som kan
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Utskollets försl11g

Regeringens förslag
anses

motsvara

förmäner

enligt

grupplivförsäkring för niimnda be-

anses

motsvara

förmäner

enligt

grupplivförsiikring för nämnda be-

fattningshavare räknas som omkost-

fattningshavare räknas som omkost-

nad i rörelsen. För den del av premi-

nad i rörelsen. För den del av premi-

en som i enlighet härmed icke utgör

en som i enlighet härmed icke utgör

omkostnad i rörelsen erhttlles all-

omkostnad i röreben erh~1lles all-

mänt avdrag under de förutsiittningar som angivas i 46

*:?. mo111.

miint avdrag under de förutsättningar som angivas i 46

*:?.

1110111.

A l'lfrag medges för kostnader för
egen hiilsol'l1rd i c/rn mån förmån m·
fri säd1111 1·t1rd för an.1·tiil!t! iir skat1efri
cnlig1 32 .~ 3 1110111. tredje stycket.
Bestämmelserna i - - - - - - - - - - - - - - - av rörelse.

dels ikrafttriidandebötämmelserna erhMler följande siisom utskottets
förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag

U1skotte1s förslag

Denna lag träder i kraft den I
januari 1982 och tilliimpas första
gången vid 1984 års taxering 0111 inte

Denna lag träder i kraft den I
juli 1981 och tillii111pas första gängen
vid J 984 ilrs taxering om inte annat

annat

följer av punkterna 1-5 nedan.

följer

av

punkterna

1-5

nedan.

l. Den nya - - - - - - ko111111unalskattelagen (l 9:?.8:370).
B. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen
till

a. lag 0111 eldsvådcfonder
b. lag 0111 ändring i lagen (1951:763) om beriikning av statlig
inkomstskatt för ackumulerad inkomst
c. lag om ändring i lagen (J 960:63) 0111 rätt till förlustutjämning
vid taxering för inkomst
d. lag om fö1dring i lagen ( 1979:609) om allmiin investeringsfond
c. lag om ändring i lagen ( 1979:610) om allmän investeringsrcserv

f. lag om ändring i lagen (1958:575) om avskrivning å vissa
oljclagringsanläggningar. m. 111.
g. lag om upphävande av förordningen (1963:216) om extra
avskrivning och särskilt invcsteringsavdrag vid inkomsttaxeringen
h. lag om ändring i lagen ( 1980:456) om insiittning på tillfälligt
vinstkonto
C. att ribdagen med anledning av motion 1980/81: 1144 ( mom.
9) antar följande såsom utskottets förslag betecknade
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Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1980:953) om särskilt investcringsavdrag för
inventarieanskaffning
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (l 980:953) om särskilt invcsteringsavdrag för inventarieanskaffning skall ha nedan angivna lydelse:
Nul'llrande lydelse

U1sko11e1s förslag

Särskilt investeringsavdrag - - - - - - - - - - 10 000 kronor.
Beslämmelsema i första stycket 3)
gäller inte släpvagn som dras av
traktor eller motorredskap och som
anl'iinds endast på säll som anges i
vägtrafikska1telagen (1973:60 I) i fråga om traktor klass Il.
För inventarier - - - - - - - - - - - - i anspråk.
Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den
har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Stockholm den 18 mars 1981
På skatteutskottets vägnar
KNUT WACIITMEISTER

Närvarande: Knut Wachtmeister (m), Stig Joscfson (c). Rune Ångström
(fp), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Olle Wcstberg i Hofors
(s). Tage Sundkvist (c), Bo Lundgren (m). Ingemar Hallenius (c). Bo
Forslund (s ), Wilhelm Gustafsson (fp), Egon Jacobsson (s). Anita Johansson
(s) och Bo Södersten (s).

Reservationer
Olle Wcstberg i Hofors. Bo Forslund, Egon Jacobsson, Anita Johansson
och Bo Söderstcn (alla s) har till betänkandet fogat två reservationer.
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1. Forskning och utveckling m. m. (mom. J I)
Reservanterna anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 126 som börjar med "Ett
betänkande'" och slutar med "höjd bolagsskatt'" bort ha följande lydelse:
Den tekniska utvecklingen inom industrin spelar i Sverige en central roll.
Den är nödvändig för att utveckla befintliga produkter och produktionsprocesser och därmed stiirka den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Den behövs också för att skapa nya produkter som ersättning för äldre
varor.
Utskotkt delar den i motion 1979/80: 1023 framförda uppfattningen att
omfattande aktiva statliga insatser krävs för att på olika sätt stimulera
forskning och teknisk utveckling. Lättnader i beskattningen fyller därvid
uppenbarligen en viktig funktion. Utskottet biträder därför yrkandena i
s-motionen om en fördubbling av basavdraget och om ett temporärt extra
ökningsavdrag. Utskottet tillstyrker också att det inkomstbortfall som detta
kommer att medföra kompenseras genom en höjning av bolagsskatten i
enlighet med motionärernas förslag. Även yrkandet om ett förslagsanslag
under åttonde huvudtiteln biträds av utskottet liksom yrkandet om ett
särskilt forskningsbidrag till de företag som inte alls eller endast delvis kan
utnyttja avdragsmöjlighetcrna.

dels att utskottet under mom. 11 bort hemställa
A. att riksdagen med bifall till motion 1979/80: 1023 yrkandena 11
och 12 samt motion 1979/80:1024 antar följande såsom reservanternas förslag betecknade

a. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid taxering
till statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs att 1. 3 och 4 §~ lagen (1973:421) om särskilt
forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt erhåller följande säsom
reservanternas förslag betecknade lydelse:

Gällande lydelse

Reservanternas förslag

Denna förordning äger tillämp-

Denna förordning äger tillämp-

ning på skattskyldig. som driver

ning på skattskyldig. som driver

industriell

industriell

tillverkning

och

som

tillverkning

och

som

under åren 1973--1982 har kostnader

under åren 1973-1981 har kostnader
för forsknings- och utvecklingsarbe-

för forsknings- och utvecklingsarbc-

te.

te.
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Gällande lydelse

Reserrnntemas förslag

H
Det särskilda - - - - - - - - - - - - - - - ett ökningsavdrag.
Basavdraget utgör tio och ökningsavdraget tjugo procent av
underlaget beräknat enligt 4 §första
stycket respektive 4 § andra styck-

Basavdraget utgör tjugo och ökningsavdraget hundra procent av
underlaget beräknat enligt 4 § första
stycket respektive 4 § andra styck-

et.
et.
Basavdrag och - - - -- - - - - - - - - - - föregi\ende år.

H
Underlaget för basavdraget - - - - - - - - - medger det.
Underlaget för ökningsavdragct
beräknas till ökningen för kalenderåret av den skattskyldiges underlag

Underlaget för ökningsavdraget
beräknas till ökningen för kalenderåret av den skattskyldiges underlag

för basavdrag enligt första stycket i
förhållande till motsvarande underlag under närmast föregående kalenderår.

för basavdrag enligt första stycket i
förhållande till det genomsnittliga
underlaget i deua hänseende under
kalenderåren 1978 och 1979.

Denna lag träder i kraft den l januari 1982 och tillämpas första gången vid
1983 års taxering.

b. Förslag till
Lag om statligt forskningsbidrag

1 §. Aktiebolag och ekonomisk förening som driver industriell tillverkning
och som under åren 1979 och 1980 haft vid inkomsttaxeringen avdragsgilla
kostnader för forsknings- och utvecklingsarbetc äger efter ansökan erhålla
statligt forskningsbidrag för stidana kostnader under åren 1980-1982 i
enlighet med bestämmelserna i denna lag.
2 §. Forskningsbidrag får icke utgr1 för kostnader för vilka sökanden helt
eller delvis erhållit avdrag enligt lagen ( 1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt. Bedömningen av frågan huruvida
nämnda avdrag kunnat utnyttjas eller har åtnjutits får grundas på taxeringsnämndens beslut.
Forskningsbidrag utgör för aktiebolag fyrtiofem procent och för ekonomisk förening trettiosex procent av kostnaderna under året. beräknade enligt
4 § lagen (1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig
inkomstskatt. till den del de överstiger sökandens genomsnittliga underlag
för basavdrag enligt dessa hestiimmelser under ftren 1978 och 1979, dock
högst med 200 ono kronor.
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*·

3
Ansökan om forskningsbidrag skall göras skriftligen och prövas av
riksskattevcrket. Ansökningshandlingen. som skall anges p{1 heder och
samvete. skall inges senast en månad efter det taxeringen för beskattnings{iret vunnit laga kraft.
Sökanden skall skriftligen medge att riksskatlevcrket får granska sökandens riikenskapcr och inhi"imta de uppgifter ur sökandcns sjiilvdeklaration
som behövs för tilHimpningen av denna lag.
Forskningsbidrag utgår endast om sökanden företer tillfredsstiillancle
utredning om förhållande som avses i 2 *samt om kostnad som skall ligga till
grund för bedkningen av bidraget.
I !ar sökanden ej Himnat medgivande som avses i andra stycket skall
ansökan avsliis.
4

*·

Efter beslut om forskningsbidrag skall riksskatteverket verkstiilla

utbetalning i enlighet med beslutet.
Riksskatteverket skall omedelbart efter det ::itt beslut i fråga om
forskningsbidrag har meddelats liimna uppgift härom till li"insstyrelsen
sökandens hemortskommun.

*·

5
Talan mot riksskatteverkcts beslut föres hos regeringen genom
besvär.
6 *· Den som till ledning för myndighets beslut i fd1ga om utbetalning av
investcringsbidrag avgivit handling med oriktig uppgift od1 därigenom
föranleder utbetalning med för högt belopp iir skyldig att till statsvcrket
Merbctala vad han har crhftllit för mycket.
Denna lag triider i kraft den I januari 1982.

c. Ftirslag till
Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

*

Härigenom föreskrivs att 10
2 mnm. lagen ( 1947:.576) om statlig
inkomstskatt skall ha nedan angivna lydelse:

N111·ara1ulc lvdclse

2 mom. Den statliga inkomstskatten utgör:
a) för svenska aktiebolag. spar-

l?c sern111 rcm as fii rs Iag

2 1110111. Den statliga inkomstskatten utgi·ir:
a)

för svenska aktiebolag. spar-

banker. sparbankernas siikcrhcts-

banker. sparbankernas siikerhets-

kassa. ekonomiska föreningar som

kassa. ekonomiska föreningar som

inga

jordhrukskasscrörclsen.

svenska aktiefonder. svenska försiikringsanstalter som icke iirn aktie-

ing!1

jordbrukskasserörelsen.

S\"enska aktiefonder. svenska försiikringsanstalter som icke iiro aktie-
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N111•arwule lvdelse

Rcscrl'anternas förslag

bolag samt sädana utländska juridiska personer som ej beskattas enligt 1
mom.:

bolag samt sådana utländska juridiska personer som ej beskattas enligt 1
mom.:

fvrtio procent av den beskattningsbara inkomsten, i den mån
skatten icke skall beräknas enligt c}
här nedan;
b} för andra svenska ekonomiska
föreningar än sådana. som ingå i
jordbrukskasserörelscn, och sam-

frrtiofem procent av den beskattningsbara inkomsten, i den mån
skatten icke skall beräknas enligt c)
här nedan;
b} för andra svenska ekonomiska
föreningar än sådana, som ingå i

bruksföreningar ävensom för Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. hypoteksföreningar samt sådana juridiska personer som enligt
författning eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet och som skola erlägga skatt
för inkomst:
trettiotl'å procent av den beskattningsbara inkomsten;

jordhrukskasserörclsen, och sambruksföreningar ävensom för Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotckskassa, hypoteksföreningar samt sådana juridiska personer som enligt
författning eller pil därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet och som skola erlägga skatt
för inkomst:
trettiosex procent av den beskattningsbara inkomsten;

c} för livförsäkringsanstalter - - - - - - - beskattningsbara inkomsten.
Denna lag träder i kraft den l januari 1982 och tillämpas första gången vid
1983 års taxering.

B. att riksdagen till Siirski/tla hidrag till företagrns forsknings- och
llll'cck/ingsarbctc för budgetåret l 981182 under åttonde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.,

2. Slopande av

inn~steringsrcscrvsystemet

m. m. (mom. 13)

Reservanterna anser

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar pa s. 127 med "I
anslutning"' och slutar på s. 128 med "praktisk erfarenhet'" bort ha följande
lydelse:
De förändringar av företagsbeskattningen som riksdagen beslutade under
1979 betyder lättnader i beskattningen av silviil bolag som egenföretagare
som i förening med de regler vilka redan tidigare gällde innebiir att en stor del
av företagens betydande vinstförbiittringar under de senaste <lren unclgär
skatt eller blir alltför lågt beskattade. Detta förh{11lande hade kunnat
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accepteras om man hade haft garantier för att vinstökningarna verkligen
använts för större investeringar i företagen. Investeringsreserverna har
emellertid knappast nägon stimulanseffekt. De verkar snarare i progressionsdiimpande och inkomstutjiimnande riktning.
Utskottet anser sig därför höra biträda yrkandet i motionen om att
investeringsreservsystemet avskaffas. Utskottet tillstyrker också motioniircrnas begäran om en utredning angående möjligheterna att utvidga riitten
att använda de allmiinna investeringsfonderna till egenföretagarna.

dels att utskottet under mom. l3 bort hemstiilla
att riksdagen med bifall till motion 1979/80: l !04 yrkandena 5 och

6
a. antar föl.iandc

Fiirslag till
Lag om upphävande av lagen ( 1979:610) om allmän invcsteringsrescrv
Härigenom föreskrivs att lagen (l 979:610) om allmän investeringsrescrv
skall upphöra att giilla vid utgängen av t1r 198 l.
b. hos regeringen begiir en utredning belysande möjligheterna
att utvidga rätten att använda det vanliga investeringsfondssystemet till egenföretagare.
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