SkU 1980/81: 40
Skatteutskottets betänkande
1980/81:40
om beskattning av realisationsvinst vid avyttring av del av fastighet
och beräkning av substansminskningsavdrag (prop. 1980/81:104)

Propositionen
Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1980/81: 104 att
riksdagen antar vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i
kommunalskattclagen (1928:370).
I propositionen föreslås vissa tekniska ändringar i realisationsvinstreglerna
för fastigheter. Förslagen föranleds i första hand av de ändrade förutsättningar som skapats genom den nya fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Vidare föreslås nya regler för beräkning av avdrag för substansminskning på
grund av utvinning av naturfyndigheter.
Ändringarna i realisatio11svins1beskattningen avser främst frågan om vilken
enhet som skall utgöra grund för beräkningen av vinst eller förlust. F. n.
baseras beriikningen på den taxeringsenhet som gäller vid avyttringstillfället.
Enligt förslaget skall detta vara huvudregel även för framtiden. Möjlighet till
en alternativ beräkning föreslås dock för det fall då två eller flera vid
avyttringstillfället befintliga taxeringsenheter tidigare under innehavet helt
eller till övervägande del har ingått i en och samma taxeringscnhet. l ett
sådant fall skall den skattskyldige enligt förslaget ha rätt att utföra
beräkningen som om taxeringsenhetcrna alltjämt utgjorde en enda taxeringsenhet.
Övriga förslag på realisationsvinstbeskattningens område berör de särskilda regler som gäller vid delavyttring. fastighetreglering och upplåtelse mot
engångsersättning.
I fråga om avdrag för substansminskning föreslås nya regler som blir
gemensamma för alla de inkomstslag där intäkter av utvinning av naturtillgångar kan redovisas, dvs. jordbruksfastighet, Törelsc och annan fastighet.
Huvudregeln föreslås liksom hittills vara att avskrivningsundcrlaget skall
bestämmas med utgångspunkt i det faktiska anskaffningsvärdet. Som
alternativregel föreslås att fastighetsägaren skall få utgå från det belopp som
skulle ha fått dras av enligt realisationsvinstreglerna om täktområdet hade
avyttrats vid det tillfälle då exploateringen påbörjas. Alternativregeln får
dock inte leda till att anskaffningsvärdet bestäms till högre belopp än 75 % av
täktens saluvärde. Det föreslås också att de fastighetsägare som har upplåtit
rätt till utvinning mot förskottsbetalning under vissa förutsättningar skall
kunna få avdrag för avsättning för framtida substansminskning.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den l april 198 l och bli
generellt tillämplig i de fall då en avy}tring sker resp. en utvinning påbörjas
I Riksdagen 1980181. 6 sam/. Nr 40

2

SkU 1980/81:40

efter utgången av mars 1981. De regler som medger att två eller flera
taxeringsenheter vid realisationsvinstberäkningen sammanförs till en större
enhet skall dock tillämpas även på avyttringar som sker under tiden den 1
januari - den 31 mars 1981. De nya bestämmelserna om beräkning av
underlaget för substansminskningsavdrag föreslås få tillämpas även i de fall
då utvinningen har påbörjats före utgången av mars 1981.

Författningsförslaget
Proposition 1980/81:68 innehåller förslag till ändring av punkt 2 a av
anvisningarna till 36 § kommunalskattelagen. I den nu aktuella propositionen ( 104) föreslås iindring i samma lagrum. Skatteutskottet har därför vid sin
behandling av proposition 68 föreslagit att den författningsmässiga regleringen av nämnda anvisningspunkt sker i samband med riksdagsbehandlingen av
proposition 104. De i denna proposition angivna författningsförslagen har
därför kompletterats med det i proposition 68 framlagda förslaget till
ändringar i punkt 2 a av anvisningarna till 36 §. Med de ändringar som
föranleds härav har lagförslaget följande lydelse.

Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen (1928:370)
dels att punkt 9 av anvisningarna till 22 §, punkt 8 av anvisningarna till
29 §, punktt::rna 2 och 4 av anvisningarna till 35 § och punkt 2 a av
anvisningarna till 36 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att till anvisningarna till 25 § skall fogas en ny punkt, 10, av nedan
angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Anvisningar
till 22 §
9. A !"drag för substansminskning
9. 1 För substansminskning vid tillgodogörande av naturtillgångar på på grund av utvinning av naturtillgångar samt avdrag för avsättning
jordbruksfastighet får avdrag ske i
form av årlig avskrivning med skäligt som avser framtida substansminskbelopp som avpassas så att anskaff- ning på grund av sådan utvinning
ningskostnaden för tillgången blir till medges enligt bestämmelserna i denna am•isningspunkt.
fullo m•dragen under den tid tillgången beräknas räcka.

I
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Anskaffningskostnad för naturtillgå11g beriik11as till anti11gcn de11 del m'
anskaffningskostnaden för fastighe-

För inträdd sub.1·tansmi11skning
medges aFdrag 1·id taxeri11gen för el/
visst /Jeskallningsår med högst el/

ten som belöper på tillgången eller ett
belopp motsvarande 60 procent av

belopp som, tillsammam med de
m'drag som har medgells för tidigare
beskattningsår, mots1•arar den del 111·

tillgångens allmiinna sa/111·ärde l'id
tidpunkten för verksamhetens bör-

anskaffni11gsvärdct för hela tillgång-

jan. Har fastigheten förviirl'llts på

e11 som belöper på 11tl'i1111i11gcn före

a11nat säll iin genom köp. byte eller

beskattni11gsårets utgång.

därmed jämförligt f å11g. får anskaff-

Har

de11

skal/skyldige

genom

ningskostnaden iil'en beräknas till

skriftl(l{t avtal upplåtit riitt till utrin-

den del av anskaffningskostnaden för
fastigheten l'id närmast föregåe11de

ni11g och har han uppburit fihskollsbetalning för ut1·i1111inge11, får han

köp, byte eller därmed jämförligt

göra aw/rag för belopp som i räken-

fång som då belöpte på tillgå11gen.

skaperna har m·satts för framtida

Till den sålunda framräknade anskaffningskostnaden får läggas kost-

substansminsk11ing. Vid taxeringen

11ad för tillgången.i· tillgodogörande i

för ett l'isst beskattningsår medges
awlrag med högst el/ /Je/opp mot.1'\'a-

den mån kostnade11 icke fåll dragas

rande de11 del av anskaffnings1·iirdet

a1' såsom kostnad i den löpande

för hela naturtillgången som kan

driften.

anses belöpa på den framtida utl'i11ning för 1•ifken förskottsbetafni11g har
erhållits. Avdraget skall återföras till
beskatt11ing
ningsår.

11iistfölja11de

beskatt-

A vtlrag enlfl{I fiiregåmdc srvcke
medges dock inte om upp/åte/.1·cm·ta/e1 har ingåtts mellan rarandra 11ärståe11de perso11er eller mellan näringsidkare som har intressegemenskap (moder- och dol/erföretag eller
företag under i lz111·11dsak gemensam
ledning). Som närsttlende tiff j)•sisk
person räknas dels personer so111
anges i 35 § I a 1110111 .. dels sådana
fåmansföretag som a1·ses i nämnda
lagrum och i vilka den fvsiska persone11 eller någo11 ho11om 11iirsråe11de
perso11 iir förewgs/edare eller- direkt
eller genom förmcdli11g al' juridisk
pcrso11 - iiger aktier eller a11de/ar.
Anskaffning.l'l'iirdet för e11 natur-
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tillgång heräkna.~ med utgå11gspu11kt i
den faktiska utgijie11 för förvärvet.
Begär den skattskyldige det, skall
dock till wgångspunkt tas det belopp
varmed dm skattskyldige skulle få
avdrag enligt pu11kt 2 a m• anl"is11ingarna till 36 om han vid tidpu11ktc11
för utvinni11gens början hade avyttrat
täktmarken för ett vederlag som mots1•arar dess allmänna saluvärde vid
näm11da tidpunkt. Beräk11i11g enligt
11ämnda a11vis11i11g~punkt får dock
i11te leda till att de11 till f ön•iirvet
hänförliga delen lll' anskaff11i11gsvärdet tas upp till högre belopp än vad
som motsmrar 75 proce11t av täktmarkens allmän11a sal111•iirde vid tidpunkten i fråga. Har tillstå11d e11ligt
lag givits för utvi1111ing av tillgången,
beräk11as anskaff11ingsi•iirdet endast
för det område som omfattas av
tillståndet.
I anskaffningsviirdet inräknas.förutom belopp som har beräknats
enligt föregående stycke, även utgifter för tillgångens exploatering i den
mån utgifterna inte har fått dras av
som kostnad i den löpande driften
och inte heller har beaktats 1•id beräkning e11/igt punkt 2 a av anvisningarna till 36 .~.
Om en fastighet, på vilken en
naturtillgång har börjat uttas, har
övergått till en ny ägare på annat sätt
än genom köp, byte eller något

*

Har fastighet, på vilken naturtillgång börjat llftagas. övergått till ny
ägare på annat sätt än genom köp.
byte eller därmed jämförligt fång.
för den nye ägaren tillgodoräkna sig
endast avdrag för substansminskning p;'1 fastigheten som skulle ha
tillkommit förre ägaren, om denne
fortfarande ägt fastigheten.

därmed jämförligt fång, får den nye
ägaren tillgodoräkna sig endast de
avdrag för substansminskning på fastigheten som skulle ha tillkommit
den förre ägaren. om denne fortfarande hade ägt fastigheten.

Vid tillämpningen av hestämmel-
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serna i denna anvisningspunkt skall
en fastighetsägare, som har upplåtit
nyttjanderätt t;/l täktmark mot engångsersättning, utan hinder at' 47 §
andra stycket e) betraktas som ägare
till marken äFen efter det att upplåtelsen har skett.
till 25 §

JO. 1 fråga om avdrag för sub-

stansminskning på grund av utvinning av naturtillgångar samt avdrag
för avsättning som avser framtida
s11hstansminskning på grund av
sådan wvinning tillämpas bestämmelserna i punkt 9 av anFisningarna
till 22 §.
till 29 §

8. ~ För substansminskning vid tillgodogörande av naturtillgångar såsom gru1•or, stenbrott m. m. får
aFdrag ske i form aF årlig avskril'ning
med skäligt belopp. som så avpassas,
att anskajf11i11gsvärdet blir till fullo
avdraget under den tid tillgå11gen
beräknas räcka. Härvid iakttages. att
i anskaff11ings1·ärdet inräknas icke
blott 1•ad som erlagts 1•id inköp eller
annat förvärv av fvndigheten utan
jämväl de kostnader. som nedlagts
för fvndighetens exploaterande, såsom exempelvis för upptagande a1•
schakt 1·id gruva eller a11läggning al'
utfartsviigar l'id stenbrott m. m. dyl.,
allt i den mån dessa kosmader icke
fått avdragas såsom kostnader i den
löpande driften.
Anskaffningsvärde för naturtill- ·
gång av nu avsett slag beräknas med
tillämpning av de grunder som enligt
~Senaste

lydelse 1972:741.
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nalllrtillgtlngar samt avdrag för
m•sättning som ai·ser framtida substansminskning på grund av sådan
utFinning tillämpas bestämmelserna i
punkt 9 av anvisningarna till 22 §.
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punkt 9 andra och tredje styckena av
anvisningarna till 22 § gälla i fråga
om jordbruksfastighet.

till 35 §
Vid avyttring av fastighet skall
2. Vid avyttring av fastighet skall
beräkning av realisationsvinst och
realisationsvinst och rcalisationsförrealisationsförlust göras särskilt för
lust beräknas särskilt för varje avyttvarje avyttrad taxeringsenhet eller rad taxeringsenhet eller del av taxdel av taxeringsenhet.
eringsenhet.
Har två eller flera vid avyttrings tillfället befintliga taxeringsenheter tidigare under innehavet helt eller delvis
ingått i samma taxeringsenhet, skall
dock, om den skattskyldige begär
det, beräk11i11ge11 göras som om taxeringsenheterna vid avyttringstillfället utgjorde en enda taxeringsenhet. I
fråga om en taxeringsenhet som
endast delvis har ingått i den förutvarande taxeringsenheten gäller vad nu
har sagts endast under förutsättning
att mer än hälften av enhetens vid
avyttringstillfället gällande taxeringsvärde belöper på den del som har
ingått i den förutvarande enheten.
Hänsyn tas inte till den indelning i
taxeringsenheter som har förelegat
före den I januari 1952.
Vid tillämpningen av bestämmelserna om del av fas tig het i punkt 4
andra stycket nedan och i punkt 2 a
trettonde-artonde styckena av anvisningarna till 36 § skall som fastighet
anses varje vid ai•yttringstillfället
befintlig taxeringsenhet eller sådan
större enhet som på grund av bestämmelserna i föregående stycke behandlas som en enda taxeringsenhet.
2. 3

3
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4. 4 Lika med avyttring av fastighet

4. Med avyttring av fastighet lik-

anses sådan marköverföring genom fastighetsreglering enligt 5 kap.
eller genom klyvning enligt 11 kap.
fastighetsbildningslagen ( 1970:988)
som sker mot ersättning helt eller
delvis i pengar samt marköverföring
på grund av inlösen enligt 8 kap.
samma lag. Har skattskyldig avstått
mark genom fastighetsreglering enligt 5 kap. eller genom klyvning
enligt 11 kap. nämnda lag, skall
såsom skattepliktig inkomst upptagas så stor del av hela realisationsvinsten, ~om ersättningen i pengar,
minskad med 5 000 kronor, utgör av
det totala vederlaget för fastigheten,
minskat med 5 000 kronor.

ställs överföring av mark eller andel i
samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. och uppdelning i
lotter genom klyvning enligt 11 kap.
fastighetsbildningslagen (1970:988),
om överföringen eller uppdelningen
sker mot ersättning helt eller delvis i
pengar. samt lll'Stående av mark
genom inlösen enligt 8 kap. samma
lag. Har den ersättning i pengar som
en skattskyldig erhållit på grund av
en överföring er.:igt 5 kap. eller en
uppdelning enligt 11 kap. nämnda
lag inte överstigit 5 000 kronor, är
dock inte någon del av vinsten skattepliktig. Om ersättningen i pengar
överstiger 5 000 kronor, skall som
skattepliktig inkomst tas upp så stor
del av hela realisationsvinsten som
ersättningen i pengar, minskad med
5 000 kronor, utgör av det totala
vederlaget för Öl'erföringen eller

uppdelningen, minskat med 5 000
kronor, dock att den skattepliktiga
inkomsten inte skall tas upp till högre
belopp än som motsvarar den del av
ersättningen i pengar som överstiger
5 000 kronor.
Avyttring av fastighet anses vidare föreligga när ägare av fastighet fått
engångsersättning på grund av allframtidsupplåtelse. Härmed avses ersättning på grund av sådan inskränkning i förfoganderätt till fastigheten som
skett enligt naturvårdslagen ( 1964:822) eller på grund av motsvarande
inskränkningar enligt andra författningar eller på grund av upplåtelse av
nyttjanderätt eller servitutsrätt till fastigheten för obegränsad tid (jfr punkt 8
av anvisningarna till 21 §). Engångsersättningen är i dessa fall att betrakta
som köpeskilling, varvid så stor del av fastigheten anses avyttrad som
ersättningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om
inskränkningen i förfoganderätten eller för upplåtelsen av nyttjanderätten
eller servitutsrätten.
~Senaste

lydelse 1979:500.
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Har den skattskyldige i samband med allframtidsupplätelse fätt ersättning
på grund av upplåtelse av avverkningsrätt skall ersättningen, om den
skattskyldige yrkar det, anses som engångsersättning på grund av allframtidsupplåtelscn (jfr punkt 5 tredje stycket av anvisningarna till 21 *).Ilar den
skattskyldige i nu avsett fall fått ersättning för avyttrade skogsprodukter, får

60 procent av ersättningen behandlas som engångsersättning på grund av
allframtidsupplåtelsc. Vad som sägs i detta stycke gäller dock endast om
skatteplikt för ersättningen för avverkningsrätten eller skogsprodukterna
inträtt under samma beskattningsår som ersättningen på grund av allframtidsupplåtelsen.
den

Från det sammanlagda beloppet

skattskyldige från sammanlagda be-

av den eller de engångsersättningar

loppet av den eller de engångsersätt-

som den skattskyldige under ett
beskattningsår har fött på grund av
upplå1elser inom en och samma kommun är han berättigad till avdrag med
2 000 kronor, om han inte visar att

Vid

vinstberäkningen får

ningar han fått under ett beskattningsår, om han inte visar att han
haft avdragsgilla omkostnader enligt
anvisningarna till 36 ~ till samma
eller högre belopp. avdrag ined

han haft avdragsgilla omkostnader

2 000 kronor. Detta avdrag får dock

enligt anvisningarna till 36

inte

ma eller högre belopp. A 1·draget för

överstiga

det

sammanlagda

*till sam-

dock inte överstiga det sammanlag-

crsättningsbeloppet.

da ersättningsbeloppet för 11pplåtel-

scr inom kommunen.
till 36

2. a. ' Skall vid hL'riikning av realisationsvinst p;i grund av avvttring

~

2 a. Skall \"id hn;ikning

:t\

rc·ali-

satilln'>\·in-,t p;i grunda\' anttring av

av fastighet vednlagct för viss dL' I av

fastighet \"c'derlaget f1ir

fastigheten 11pp1ag11s som irltiikt av
jordbru/.:.sfi1s1iglll'I elkr riirL'ise (jfr

fastighl'IL'll 1111· 11!-'I' '•'lll intakt a\·
/(1s1ighc1 elkr c11· riirc·be t jfr p11nkt I

punkt I av anvisningarna till .\5 ~) frir

a\· anvisningarna till _,5

,·jo.;-,

~)

1kl ;1\·

Lir

i omkostnaLbhelnppL't ide' inriiknas

nmk1ist11ad-,heloppL'I i111<· inr;ikn;1,

/.:.osflwd som hiinfiir sig till s{1dan del

111gi/i Slllll hiinfiir sig till <lllan del ;1\

av fa-,tighetcn och som vid inkomst-

fastigheten

t;lxeringen behandlats enligt rL·glcr-

eringen

/1<11'

-,om

\'id

ink11111-,tta\-

hchandlah c·nligt rc·gkr-

na fi">r maskiner och andra im entari-

na fiir ma-,kiner 1il'11 a11drafi>rs1<1c/ig-

er.

1·11m11de />ruk lll'St'dc/11 i11,cn1aricr.

Snm

förhiitt~ingskostnad

L·nligt

SLim

f\irb;ittri11gskll,t11;1d

L'nligt

punkt I riiknas ii\·en kostnad. som

punkt I riiknas

undn tid. dit intiikt a\· avyttrad

under tid. d;·1 int;ikl

m1111111 fastighet eller i förekornman-

fastighet eller i fiirck1i111mande L1ll

' Lydelse enligt prop. 1980/81:32.

j\·cn

knst11ad. s1i111
;i\·

;1n ttrad
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Lk fall del diira\' heriiknats enligt
24 ~ 2 elln 3 llllllll .. har nL'dlagts p[1
reparation OL'h underh:·t11 av fastigheten l'lkr fastighetsdekn. i dL'll milll
Lien a\yttrade q!emhimen pa grund
diira\· \"id a\Tttringcn hl'lunnit sig i
hiittre skick ii11 \id fiir\"iirwt samt
kostn:1d fiir rcpar:1tion och 1111derhitll
flir vilken a\"drag inlL' medgl'S p<\
grunda\· fiireskrilfrrna i 25 ~ 2 nH•lll.
första st\·ckt·t h) clkr c) och fiir
\·ilken bidrag ej utg:itt. Fiirhiittringskllstnad. som ide uppfiirts pi1
:tYskrivningsplan. och med fi.i1Nittringskost11ad jiimfiirlig reparationseller underhi1llskostnad for dock
inriiknas i mnkostnadsheloppet endast fiir iir dit de nedlagda kostnaderna uppgatt till min't _; 111111 kninor.
!\,, l'-t n:1d 1·11/igl /iir(t:ili'11d1· .1rrck1»
'• •n1 uppf1"1rh pi1 :I\ -;k ri\·ning-;pla11.
,k;tll n"rmalt anSL's nL·dlagd tkl i1r dii
kc1,t11:1de11 uppfiirts pa planen. I
:1:Hfr;1 fall ,k;tll qd:1n kt1stnad norm:tlt an>L'S nt·dL1gd niir faktur<1 elkr
riikning L'rhallit'. \·ar;I\· frarngar \"ilkc:t arhelL' s11m 11tfiirt'-.

del diira\ hur hcriiknats enligt 24 ~ 2
cllt:r 3 nwm .. har nedlagts p;1 reparatilln och underhall :t\" fastighl'len
clkr fostighetsdekn. i den man 1kn
avvttrade L'!:'-L'nd1lll1L'n pa grund diir;i1· 1·id a1·~·11ringL'll /Jr1r bdun11it ,jg i
hiittrc sl-.ick iin \id tl•r,·:ir,·L'l. s;unt
koslnad fiir reparaliP11nch11ndnlt:tll
fiir vilkt·n avdrag inte lllL'd_l!L'S p:1
,!!runda\· fiin:·skriftern;i i 25 ~ 2 1110111.
fiirqa styL·kct hl eller l') och fiir
\'ilken bidrag ej har utg:1tt. Fiirbiittringskllstnad. ,11m i11r1· '1C1r uppfiirts

pa avskri\"ni11gspl:lll. och nll·d fiirhiittringsknstnad jiimfi1rlig rq1:1rati1rns- elkr underhalbknstnad Lir
dock inr:iknas i nmknstnadsht'lnppc't
endast h\r i1r d;1 de nedlagda kPstnadcrna lr11r uppgi1tt till mi1i-;t 3 111111
krt11111r. l\.1istnad. ""m h11r uppfiirts
pa a\·skriYningsplan. skall Ill1I"lllalt
an'-L'S nedlagd dl'l _i"tr da kllstnadl'll
'1111" uppf1 irh pa plant.:n. I andra fall
skall ,;1dan kll'>tnad nnrmalt ;111Sl'S
nt•dlagd n:ir laktur;1 L'ikr riikninµ h11r
crh:.11lits. \:trav fr:1mµin \ ilkl'l arhL'le
0,11111 h11r utfi.•rts.
llC1r /i111ig/i,·1 1·ari1 ff".ire1111il /iir
1;·ir/lii11ri11gs11rhl'/1" etta dcim1c'd .fi"1111fi"ir/igr rc11arari1111s- <'111'1" 11111tcr/11/lts-

i

or/>e1c
skall

-

iigc1/"1'11s

/q·gg11<1dsriirc'is<'

med iuk1111ga11dc 111· de

t11·grii11:>11im.:11r si>/// '111r 1111g<'l/s i_//jrcg<lc11dc· slrckc -· .11 >111Jiirhc"i11ri11gsk111r11<1d riif..11as del hl'ln1111 sn111 ,·1ilig1
J'llllkl 3 1rctlfc s1rckcr 111· 11111·irni11gur-

11u ril/ :!7 .~har 1ugi11· 11/'I' sn111 i1111if..1 i
riird1c11 1>1i grnncl

111·

hrgg1111cl.rnrhe-

rer.
Om k110,t 11 adshl' loppl't
111i11sk:ts lllL'd ,·iirLkminskningsa\"dr:1µ 111. m .. sllm heliiper pa tid fiin:
a\"\ tt ringi.:11 a\· fastighl'len. sasnm

mim.kas med \"iirdemi11-,k11i11g'"'·drag m. 111 .. snm hl'liiper pi1 tid fiire
a\·yttringen a\· fastighl'lcn. >.;;1.;om
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aHlrag pa grund av a\·vttrin,l! m·

a\·drag p:1 !!rund

skog. al'llrag fiir \'iirdemin-;kning av

skng. anlrag fiir \':irdL·mi11-.k11i11g ;1\'

annan 11<1turtillgi111g eller för viirdc-

annan naturtillgang L·ller fiir ,·:irdc-

minskning a\' tiickdikcn eller andra

min.;kninf!. a\· t:ickdikcn eller ;llldra

markanlii,l!,l!llill,l!ar (jfr 111111k1

.+

/jiir-

markanliiggningar ( jfr

dc-sjii11c s1rcknw och 111111k1 7 a\'

.+. 7 ol'h

an\·isningarna till 22

.;;1111t

~samt

111111k1 I (1

/(•1111c och sjii111• .1n·ckn1c1 a\' <111\ isningarna till 2lJ

~).

Pa samma siitt

skal I nm kost nad-.he loppet minskas
ml'll a\'llrag fi'ir \'i1rdc111inskninµ a\'
byggnad m.

111.

(jfr 1>1111k1 3 tredje

st_\·,·f..<·1 11l·h 111111k1 ..J lrl'iljr

.11rckc1

;I\

a\·y11ri11g a\·

;I\

<1

f'llllh'fl'/'llcl

skall

I.
~

I. S och I h av

an,·i-.ningarna till 29
S:itt

f!llllkltmc1

a\· an\ i-.ningarna till 22
~).

1':1 sam11w

t1n1 k1 istnad-.hcl1 'PPt't

min.;k a-; med"' draµ fcir ,.iirdcmin'>kninµ

;1\·

byggnad

111. 111. (

jfr 111111/..tc•r-

1111 3 lll'h ·I a\· an\isninµarna till 22 ~111111k1cmc1

2 a. :! /l och -I

a\· a1l\ is-

2 och

ningarna till 2:' ~ sw111 111111k11·mc1 7

punkt 3 c111iln1 .11rckc•/ a\' a11\·is11i11gar-

och lh a\' ;111\'isninµarna till 21J ~ ).
dock inte frir ar d:1 a\'llragct har

a1l\i'>11ing;1111a till 22

~-punkt

na till 25 ~och 111111kt I h /fiirdc strckc'I
av an\·isningarna till 2')

~

). dnck inte

untler-.tigit .1 Clllll kninnr. Omknst-

för år då avdraget understigit 3 000

nadsbelnppfl skall minskas även

kronor. Omkostnadsbeloppet skall

med belopp varmed fastigheten har

minskas även med belopp varmed

avskrivits i samband med ianspråk-

fastigheten avskrivits i sam hand med

tagande av investeringsfond c. d.

ianspr[1ktagande av investeringsfond

e. d.
Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall fastighet, som förvärvats före
år 1952. anses förviir\'ad den I januari 1952. lng[111gsviirdet skall diirvid anses
utgöra 150 procent av fastighetens taxeringsvärde för år 1952. Hiinsyn skall
vid vinstberiikningen icke tagas till kostnader och avdrag som belöper på tid
före är J952. Dock får det vid förvärvet erlagda vederlaget för fastigheten
upptagas som ingångsviirde. om den skattskyldige kan visa att köpeskillingen
överstiger 150 procent av taxeringsvärdet för år 1952. Fanns taxeringsvärde
ej åsatt för ~ir 1952. fiir motsvarande viirde uppskattas med ledning av
taxeringsvärdet för fastighet. i vilken den avyttrade egendomen ingått, eller
närmast därefter {1satta taxcringsv;irde.
Ilar fastighet vid avyttringen innehafts mer iin tjugo år för den
skattskyldige vid vinstberiikningcn som ingångsviirdc upptaga ett belopp
motsvarande 150 procent av det taxcringsviirde. som gällde tjugo är före
avyttringen. Har taxeringsvärdet åsatts vid fastighetstaxering som verkställts
år 1970 eller senare får dock som ingtrngsvärde upptagas endast 133 procent
av taxeringsvärdet.

Om ingångsviirdet heriiknas med ledning av det

taxeringsvärde som gällde tjugo år före avyttringen, skall hänsyn vid
vinstheriikningen icke tagas till kostnader och avdrag. som belöper på
tidigare år än tjugo år före avyttringen. Fanns taxeringsvärde ej åsatt tjugo år
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före avyttringen, får motsvarande värde uppskattas på siitt angives i femte
stycket sista meningen.
Har avyttrad fastighet förviirvats genom arv eller testamenk eller genom
bodelning i anledning av makes död. för den skattskyldige, i stället för
köpeskilling eller motsvarande vederlag för fastighekn vid närmast föregående köp, byte eller därmed jämförliga fäng eller i stället för ett med ~töd av
föregående stycke framräknat värde, som ingångsvärde upptaga 150 procent
av fastighetens taxeringsvärde året före det t1r d<I dödsfallet inträffade eller
motsvarande i arvsskattehiinseende gällande värde, förutsatt att dödsfallet
ägt rum efter år 1952. Ägde dödsfallet rum efter år 1970 får dock som
ingångsvärde upptagas endast 1.13 procent av taxeringsvärdet eller motsvarande i arvsskattehiinseende giillande värde. Fanns taxeringsvärde ej åsatt
året före det år di'1 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 helöper på tidigare år än året före
dödsårct.
Beräknas ingtmgsvärdct med ledning av taxeringsviirde skall. st1vicla viss
del av taxeringsviirdet avser egendom som i kostnadshiinseL'rHle hiinfiirts till
maskiner och andra inventarier i jordbruk eller rörelse ( jfr punkt I av
anvisningarna till 35
taxeringsviirdct reduceras med den del diirav som
kan anses belöpa pii egendom av nyss angivet slag. Siidan reducering skall
dock icke göras om mindrL' iin 25 procent av hela vederlaget flir den avyttrade
fastigheten belöper pii egemh>m. snm \'id heriikning a\' \'iirdeminskningsavdrag hiinföres till maskiner nch andra in\'t'nt;irier.
Skall taxeringsviirdet reduceras enliµt fiircgiiende stycke iakttages följande. Har taxL'ringsviirdct [1satts tidig;1rt' iin vid I lJ7'i iirs fasti,l!hl'lstaxering.
skall taxeringsvärdet reduceras mcd si1 s111r del diir;I\ som vederlaget för
egendom, som vid heriikninµ av \'iin:kminskningsanlrag hiinflires till
maskiner och andra in\'entarier, utgör a\· llL'l;1 \·ederl;1µL'l för den a\'vttrade
fastigheten. Vad nu sagts giilkr ii\'L'n om taxerings\·iirdL't :isatts :°1r 1975 ellcr
senare. dock att vid heriikningcn skall bortses fran den del av \'Cdcrlaget \'id
avyttringen som belöper p{t egendom som enligt 5 ~ 5 mom. iir undantagen
från skatteplikt. Kan den skattskyldiµe visa att den andel av taxeringsviirdet
som kan anses belöpa pil egendom. som \'id heriikning av värdeminskningsavdrag hiinföres till maskiner och andra inventarier. iir mindre iin den andel
av hela vederlaget för den a\'yttrade fastighetl'n som kan anses beliipa p{1
egendom av nu angivet slag. för dock taxeringsviirdet reduceras pi\ grundval
av förhållandena vid fastighetstaxerinp.cn.
Det fiir fastigheten giill:11Hk ing:ingwiinkt Plll Lkt ink har hcri1knats
enligt trettonde stycket ,i,t:1 mL·11i11gL'll - libll111 tk fiirhiittri11gsk1ht11atkr 11ch
diirml'd libtiillda belopp fiir \ilka a\dr<ig fiir skL· samt de \·iink111i11sk11ings·
avdrag och andra helt1pp snm skall minska omkllstnadshcloppet skall i den

*).
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omfattning S•Hll an)!l'S i punkllTlla (1 :111d1 !> h lll'dan r:iknas 11111 111c·d h:.111,\'n
till för:indringarn:1 i dl·t allm:inna pri•d:igl'I (j'risul\n·klingl·n) undl'I dl'll tid
di1 fa-,1ighekn h:1r innl'i1aft...
Omräkningen sker med kdning av en i:1dexserie. grundad p;i konsunwntprisindcx. Riksskatteverket fa-,tstiillcr :'irligen omriikningstalen.
Har a\\'ttring :1\ f:tstiglll't tllllfalt:1t h\_l!_l!n:1d. stllll i lt11q1dsak :11 :1\,nld :1ll
am·iindas fiir ht1stad<ind:u11:t1'1d1.,,1111 \id :t'' llrinl!,lillt:tlkl ':1ril L·lkr '11 >Il
\'ara asatt ett ta\c-r;it b\µ_l!n:1d"·;1rdL· :1\ l:t!:''' 111111)(1 kr1t11l>r. ;i\d1:1_l!l''>
\'llt'rli.l!art• l'tt belopp a\· .\ llllil k111111>1 l11r \;1rjl· 1>:1hi1rj:1l k:1k11dl·r:1r fi>rc·
taxeringsåret som bostadshyggnadl'n 11ndn innl'11:11-,t1<kn lu11n1ts pa fa-,tighcten. Om det taxerade hyggnadw:irdct inll' 11pp):'i1tt l'iin bort uppga till
10 000 kronor. anlrages .1 IHHI kron11r fiir varjl' pahiirj:tt kalendcrar 11mkr
innehavstidcn som hyggnaclen utnyttj:1ts till st:1dig\'aralllle bostad ..-\1·dr:1g
medges inte för tidigare :ir iin :·ir l'!:'\2 <ll'h ink hl'lkr fiir sen:1rc· :·1r iin :1r l'!Xll.
Finns pt1 fastigheten mer iin en bostadshygµnad hcriiknas nu :11·se1t anlrag
endast för fastighetens hu\·udh\'gg11ad. Sker \'in-,thniik11ingc·n med utgang'>punkt fdn taxerings\'iirdet tjugo i1r fiin: :11 yttringen enligt '>jiitte stycket o\'an
eller från ta\eringsviirdet :'11'l'l fiirl' d1idsfallet enliµt sjunde styt:kl·t o\'an l'iler
motsvarande viirdcn. for a\'drag enligt cktta stycke ej ske for tidigare i1r iin
tjugo {1r före avyttringen eller im:t fiire diidsfallet. Om bostadsbyggnad ri\·its
eller förstiirts gi:nnm brand i:ller liknandl'. -,kall avdrag enli]!t dl'tta stycke·
medges ii\'en fiir tid dt1 denna hvggnad funnits pa fastigheten. nm dl·n
skattskyldige innm ett :ir ig<ingsatt arl,l'le 111cd att uppfiira ersiittningshyggnad. Om en bostadsbvggnad under mer iin l'lt ;ir tagits i anspr:lk
huvudsakligen för annat iindamdl iin bo~tadsi111d;1111;'il medges avdrag enligt
detta stycke endast för tid d:1 hyggnadc·n diirdter !1tt:r utnyttjats huvudsakligen för bostadsiindamal.
Vinstberäkning på grund av avyttring av del av fastighet skall grundas
på förhållandena på den avyttrade
fastighetsdelen. Om den skattskyldi-

Vinstberäkning på grund av avyttring av en del av en fastighet skall
grundas på förhållandena på den
avyttrade fastighctsdclen. Vid till-

ge 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 fastighetsdelen utgör
av fastighetens hela värde vid avyttringstillfället. I sist avsedda fall skall,
om den skattskyldige önskar det och
värdet av skogen och skogsmarken

liimpning av de beloppsgränser som
anges i andra och fjärde styckena
skall dock hänsyn tas till förhållandena på hela fastigheten. Avdrag
enligt wlfte stycket får göras endast
om avyttringen har omfattat bostadsbyggnad som vid tiden för avyttringen var l111V11dbygg11ad för hela fastigheten. På den skattskyldige.i· begäran
skall omkostnadsbeloppet för fastighetsdelen - i stället för att beräknas
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på den avyttrade fastighetsdclen iir
mindre iin 20 procent av värdet 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 fa~tighetcns taxeringsvärde. får vidare ingångsviirdet på
den avyttrade fastighctsdelen utan
särskild utredning beriiknas till
I krona per kvadratmeter, dock ej

enligt förs la mcningen - tas upp till clt

till högre belopp än köpeskillingen.

belopp som mo1s1·arar så stor del av

det för hela fastigheten beriiknade
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdcminskningsavdrag m. m. - som
vederlaget för fastighetsdelen utgör
av fastighetens hela värde vid avyttringstillfiillet. I sist avsedda fall skall.
om den skattskyldige begär det och
värdet av skogen och skogsmarken
på den avyttrade fastighetsdclen iir
mindre iin 20 procent av värdet 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 taxeringsviirde. får vidare ingängsviirdet på
den avyttrade fastighetsdelen utan
särskild utredning beriiknas till
I krona per kvadratmeter. dock ej

Vad i de tre första meningarna av
föregående stycke föreskrivits giiller
i tillämpliga delar även vid marköverföring enligt fastighetsbildningslagen ( 1970:988).
Har den skattskyldige erhtillit
sådan engångsersättning som· avses i

till högre belopp iin köpeskillingen.
Vad i de fem första meningarna av
föregående stycke föreskrivits gäller
i tillämpliga delar även vid marköverföring enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).
Har den skattskyldige erhållit
sådan engångsersiittning 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 värdeminsknings-

arm1 till 35 ~.skall så stor del av det
för hela fastigheten beräknade omkostnadsbeloppet- i förekommande
fall minskat med värdeminsknings-

avdrag m. m. - anses beli>pa på den
del av fastigheten som ersiittningcn
aner. som eng[rngsersiittningcn ut-

avdrag m. m. - anses belöpa på den
del av fastigheten som ersättningen
avser. som engängsersättningen ut-

punkt 4 andra stycket av anvisning-
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gör av fastighetens hela värde vid
tiden för upplåtelsen eller inskränkningen
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.

gör av fastighetens hela värde vid
tiden för upplåtelsen eller inskränkningen
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. Den som enligt punkt 4
fjärde stycket av anvisningarna till
35 § erhåller avdrag från den eller de
engångsersättningar han fått på
grund av upplåtelser inom en och
samma kommun får inte tillgodoräkna sig något omkostnadsbelopp hänförligt till dessa ersättningar.
I Iar den skattskyldige under innehavstiden avyttrat en del av en fastighet. skall hänsyn tas till detta vid
beräkning av omkostnadsbeloppet
för återstoden av fastigheten. Kan
utredning inte förebringas om den
andel av omkostnadsbeloppet - i
förekommande fall minskat med
värdeminskningsavdrag m. m. - för
fastigheten, som belöpt på den avyttrade · fastighetsdelen. skall denna
andel anses ha motsvarat hälften av
erhållen ersättning för fastighetsdelen. Andelen skall dock i intet fall
<inses överstiga omkostnadsbeloppet
- i förekommande fall minskat med
värdeminskningsavdrag m. m. - för
hela fastigheten omedelbart före
avyttringen av fastighetsdelen.

Har den skattskyldige under innehavstiden avyttrat del av fastighet
skall hänsyn tagas härtill vid beräkning av det omkostnadsbelopp som
får avdragas vid vinstberäkningen i
anledning av avyttring av återstoden
av fastigheten. Kan utredning icke
förebringas om den andel av
omkostnadsbeloppet - i förekommande fall minskat med värdeminskningsavdrag m. m. - för fastigheten. som belöpt på den avyttrade
fastighetsdclen. skall denna andel
anses ha motsvarat hälften av erhållen ersättning för fastighetsdelen.
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 motsmrande tillämpning
om den skattskyldige under innehavstiden erhållit engångsersättning
som avses i punkt 4 andra stycket av
anvisningarna till 35 §. Har den

Föreskrifterna i föregående stycke
tillämpas också om den skattskyldige
under innehavstiden erhållit sådan
engångsersättning som avses
punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 35 §. Har den skattskyldige
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skattskyldige under innehavstiden
avstått från 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.

under innehavstiden avstått från
mark genom marköverföring enligt
fastighetsbildningslagen ( 1970:988),
skall omkostnadsbeloppet på åter-

Kostnad för förbättringsarbcte eller därmed jämförligt reparationsoch underhållsarbete, för vilket
ersii1tnii1g på grund m· skadeförsiikring utgMt, beaktas icke vid beräkning av realisationsvinst i vidare mtin
iin kostnaden överstigit ersättningen. Har ersättning på grund m·
skadeförsäkring uppburits med större belopp än det som gått åt för
skadans avhjälpande giiller följande.
Fastighetens ingångsviirdc. omriiknat enligt tionde stycket till tiden för
skadetillfället, minskas med skillnaden mellan ers~ittningen och kostnaden för skadans avhjälpande. För tid
efter skadetillfället ligger återstoden
av det omräknade ingångsvärdet till
grund för omräkning enligt tionde
stycket.

stoden 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 <11-'yttring m• återstoden av fastigheten eller del därav med ledning av
ett taxeringsvärde som åsatts efter
det att delavyttringen. markupplåtelsen eller marköverföringen m. m.
ägt rum, är bestämmelserna i de två
föregående styckena icke tillämpliga.
Kostnad för förbättringsarbete eller diirmed jiimförligt reparationsoch underhällsarbetc för vilket försäkringscrsiittning eller annan skadecrsiittning har utgått beaktas. sål'ida
crsiitmingcn inte räknas till skattepliktig inkomst enligt denna lag, vid
beräkning av realisationsvinst endast
i den mån kostnaden har överstigit
crsiittningen. Har sådan skattefri
ersiittning uppburits med större
belopp än det som har g<'1tt åt för
skadans avhjiilpande gäller följande.
Fastighetens ingångsviircte, omräknat enligt tionde stycket till tiden för
skadetillfallet. minskas med skillnaden mellan ersiittningen och kostnaden för skadans avhjälpande. För tid
efter skadetillfiillet ligger <°1terstodcn
av det omräknade ingangsvärdet till
grund för omräkning enligt tionde
stycket.
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Avyttrar dcliigan: i fåmansföretag eller honom närstående person fastighet
till företaget för vid vinstberiikningen fastighetens ing[mgsviirde icke
beräknas p[1 grundval av taxeringsvärde enligt sjiitte och sjunde styckena. Ej
heller för omriikning göras enligt tionde stycket eller tillägg göras enligt tolfte
stycket. Riksskatteverket för medge undantag från bestämmelserna i detta
stycke om det kan antagas att avyttringen skett av organisatoriska eller andra
synnerliga skäl. Mot beslut av riksskattcverkct i sådan fräga för talan icke
föras.
Denna lag träder i kraft den \ april 198 I.
I. De nya bestämmelserna i punkterna 2 och 4 av anvisningarna till 35 ~
samt punkt 2 a trettonde-adertonde styckena av anvisningarna till 36 §
tillämpas endast i fri1ga om avyttringar som sker efter utgängen av mars 1981,
om inte annat följt.:r av andra och tredje styckena.
Punkt 2 av anvisningarna till 35 § i dess nya lydelse tillämpas iivcn i friiga
om avyttringar som sker under tiden den 1 januari - elen 31mars1981. varvid
hänvisningen i tredje stycket skall avse där angivna lagrum i deras iildre
lydelse.
De nya bestämmelserna i punkt 4 fjiirde stycket av anvisningarna till 35
tillämpas första gången vid 1982 fas taxering.

*

*

De nya hestiimmclserna i punkt 2 a av anvisningarna till 36 tillämpas i
övrigt första gången vid 1984 års taxering.
2. De nya bestämmelserna i punkt 9 av anvisningarna till 22 *·punkt I 0 av
anvisningarna till 25 § och punkt 8 av anvisningarna till 29 ~ tilliimpas i cl~· fall
då utvinningen av en naturtillgång påbörjas efter utgången av mars 1981.
Även i de fall då utvinningen har påbörjats före utgången av mars 1981 får
de nya bestiimmclserna om beräkning av fyndighetens anskaffningsvärdc
tillämpas vid 1982 och senare års taxeringar. En förutsättning för detta är
dock att ett yrkande om en sådan tillämpning framställs vid 1982 års taxering
eller. om den skattskyldige vid denna taxering inte yrkar avdrag för
substansminskning på grund av utvinning från fyndigheten i fråga. vid den
första diirefter följande taxering d{1 sådant avdrag yrkas. Beräkningen enligt
de nya bestämmelserna skall göras som om en ny utvinning hade pabörjats
vid ing{mgen av det beskattningsår för vilket avdrag första gången yrkas
enligt de nya bestämmelserna.
Ilar en skattskyldig beräknat anskaffningsvärdet för en naturtillgång enligt
äldre bestämmelser, skall den omständigheten att tiiktmarken vid 1981 års
allmänna fastighetstaxering eller senare får ändrad heskattningsnatur inte
föranleda n{1gon ändring av avskrivningsunderlaget.
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Motionen
l detta sammanhang behandlar utskottet en vid 1979/80 ftrs riksmöte väckt
motion 79.1 av Martin Olsson (c) vari hemställs att riksdagen hos regeringen
anhåller om förslag till sådan ändring i anvisningarna till ~5 ~ 4 mom.
kommunalskattelagcn att tillämpningen av bestiimmelserna ger det resultat
som enligt förarbetena t1syftats av regeringen. skatteutskottet och· riksdagen.

Skrivelser
Lantbrukarnas skatteddegation samt Ulf Malmgårcls skattejuridiska byrä
har inkommit med skrivelser.

l!tskottet

Taxerinp·enhet
Förslagen i propositionen berör två områden av beskattningen. realisationsvinstreglerna för fastigheter och hcstiimmclserna om avdrag för
substansminskning vid utvinning av grus eller andra naturtillgimgar från en
fastighet.
Den nya fastighetstaxering.slagen (FfL). som tillämpas första gången vid
1981 års allmiinna fastighetstaxering bygger p:'1 samma grundprincip som
hittills tillämpats vid fastighetstaxering. niimligen att man till en taxeringsenhet skall föra samman fastighetsdelar och fastighetskomplex som utgör en
ekonomisk enhet och lämpar sig för gemensam viirdcring. I miinga fall
kommer emellertid hcstiimmclscrna att medföra att befintliga taxeringsenhcter delas upp och att såviil dessa som nya taxeringsenhcter far ändrad
beskattningsnatur.
Det är mot den bakgrunden man skall se förslaget i propositionen att
realisationsvinstberäkningen i vissa fall skall kunna grundas på andra oeh
större enheter iin tidigare.
I luvudregel skall också i forts.iit1ning~n vara.att resultatberiikningen görs
särskilt för varje vid avyttringstillfi.il!ct. befintlig taxeringsenhet. Om tv;I eller
flera vid fiirsiiljningstillfället befi1H)i.ga taxeringsenhetcr tidigare under
innehavet helt eller till övervägand~ .tJcl. dvs. till mer iin hiilften ing<'itt i
samma taxeringsenhet skall dock - rnn_ .den skattskyldige begiir det - som
alternativregel gälla att de fortfarande
vinstberäkningen.

~an

behandlas som en enhet vid

De nya bestämmelserna blir avgörande för frägan niir en separat eller en
gemensam resultatbcriikning skall ske vid en samtidig försiiljning av tv{i eller
flera

markomr~1den

till en oeh samma köpare. Reglerna skall också ligga till

grund för tillämpningen av hcloppsgriinsen för vissa förbiittringskostnadcr
och bestämmelserna om 3 000-krnnorstilliigg. Förbiittringskostnader som
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inte uppförts på avskrivningsplan kommer säledes att få dras av för de år då
de totala kostnaderna för de sammanförda taxcringsenhcterna uppgått till
minst 3 000 kr. Vidare kommer en delavyttring att berättiga till 3 000kronorstillägg endast under förutsättning att den omfattar den bostadsbyggnad som vid tiden för avyttringen är huvudbyggnad för hela fastigheten.
Som budgetministern framh:'tller i propositionen - och hans uppfattning
stöds av så gott som samtliga rcmissinstanser vilka yttrat sig över den
departementspromemoria som ligger till grund för förslaget - torde nya FfL
göra det nödvändigt att i vissa fall utvidga fastighetshegreppet vid realisationsvinstberäkningen. De regler för sammanföring av taxeringsenhcter som
föres\{is i propositionen innebär i princip inte något betydande avsteg från de
bestämmelser som hittills gällt. Realisationstvinstbcskattningcn kommer
framdeles - liksom f. n. - att knyta an till indelningen i taxeringsenheter.
Skillnaden är att man i fortsättningen skall kunna utgå inte bara från
fastighctsförhållandena vid försäljningstillfället utan också från den indelning i taxeringsenheter som kan ha funnits tidigare under innehavet. Enligt
utskottets mening erbjuder ett sådant system för resultatberäkningen
praktiska fördelar. eftersom av fastighctslängderna för de aktuella åren
direkt torde framgå vilka delar av en fastighet som tidigare ingått i samma
taxeringsenhet.
I likhet med departementschefcn anser utskottet att gemensam resultatberäkning bör få ske endast vid samtidig försäljning till samma köpare. Om
olika delar av en taxeringsenhet under ett beskattningsår säljs till olika
köpare eller till samme köpare men vid olika tillfällen bör - enligt de
principer som hittills tillämpats vid beskattningen - någon gemensam
resultatberäkning inte få ske.
Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen såvitt avser
underlaget för rcalisationsvinstberäkningen.

Fastighetsreglering

Enligt punkt 4 av anvisningarna till 35 § KL skall den marköverföring som
sker vid vissa förrättningar enligt FfL behandlas sorri en- reälisationsvinstgrundande avyttring när ersättningen helt eller delvis· utgår i pengar. En
särskild begränsning gäller dock. Som skattepliktig inkomst skall tas upp
endast så stor del av hela realisationsvinsten som ersättningen i pengar,
minskad med 5 000 kr., utgör av det totala vederlaget för fastigheten,
minskat med 5 000 kr. Syftet med denna proportioneringsregel har varit att
åstadkomma att den skattepliktiga vinsten aldrig skall överstiga kontantersättningcn och att kontantersättningar som inte överstiger 5 000 kr. alltid
skall vara undantagna från beskattning.
Martin Olsson framhåller i motion 1979/80:791 att bestämmelsen i sin
nuvarande utformning medför att hela likviden vid en fastighetsreglering hur liten den än är - blir beskattad om endast kontantvcderlag och inget
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markvederlag utgår. Motionären begär sitdan ändring av bestämmelserna att
syftet med densamma kan tillgodoses i den praktiska tillämpningen.
I syfte att förhindra vissa tröskeleffekter i sam hand med marköverföringar
mot låg kontantersättning föreslås i propositionen dels att ersättning som inte
överstiger 5 000 kr. - liksom nu - alltid skall vara skattefri, dels att den
skattepliktiga vinsten aldrig får överstiga kontantersiittningen minskad med
5 000 kr. Genom detta förslag är yrkandet i motionen tillgodosett. Någon
riksdagens åtgärd med anledning av motionen är således inte påkallad, varför
utskottet avstyrker bifall till densamma.

Substansminskning
Uttag av grus eller andra naturtillgangar från en fastighet kan vara
skattepliktigt i ettdera inkomstslagen jordbruksfastighet. annan fastighet
eller rörelse. Kapitaluttag i form av utvinning beaktas genom att fastighetsägaren får avdrag förs. k. substansminskning. Detta avdag får göras i form av
årliga avskrivningar så avpassade att anskaffningsvärdet blir helt avdraget
under den tid tillgången beräknas räcka. I avskrivningsunderlaget ingår
förutom själva anskaffningskostnaden också sådana exploateringskostnader
som inte får dras av i den löpande driften. Anskaffningskostnaden kan
beräknas antingen enligt en huvudregel till sa stor del av anskaffningskostnaden för hela fastigheten som belöpte på fyndigheten vid förviirvstillfället
eller enligt en schablon till 60 % av fyndighetens allmänna saluvärde vid
exploateringens början. För inkomstslaget annan fastighet saknas uttryckliga
bestämmelser om substansminskningsavdrag. I praxis har avdrag dock
medgetts enligt huvudregeln. Schablonen har däremot inte ansetts tillämplig.
Förslaget i propositionen innebär att reglerna om avdrag för substansminskning blir enhetliga för de tre inkomstslagen jordbruksfastighet, annan
fastighet och rörelse. Huvudregel även i fortsättningen blir att avdraget skall
beräknas med utgångspunkt i den faktiska anskaffningskostnaden. Enligt en
alternativregel får den skattskyldige emellertid, i stiillet för att utgå från den
vanliga anskaffningskostnaden. bestämma anskaffningsvärdet med utgimgspunkt i det belopp han skulle ha fått dra av om han hade sålt täktomrädet vid
tidpunkten för exploateringens början.
Utskottet godtar det i propositionen framlagda förslaget och motiven
härför. Även om anknytningen till rcalisationsvinstreglerna kan väntas
medföra vissa komplikationer i den praktiska tillämpningen är den dock
förenad med fördelar bl. a. så till vida, att avyttring och exploatering i egen
regi i allt väsentligt kommer att behandlas p<1 samma siitt i skattehiinsecnde.
Utskottet tillstyrker således i princip bifall till de i propositionen föreslagna
reglerna om beräkning av substansminskningsavdrag men kommer i det
följande att föreslå vissa mindre justeringar med anledning av en skrivelse
från Lantbrukarnas skattedelegation.
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Skattskyldig som uppburit förskottsbetalning för upplåten riitt till utvinning skall enligt propositionen fä göra avdrag för belopp som i riikenskaperna
avsatts för framtida substansminskning. Bakgrunden till förslaget iir att det
stundom förekommer att en skattskyldig i ett uppliitclseavtal förbehäller sig
en viss ärlig ersättning oavsett om uttag sker i motsvarande omfattning.
Samtidigt för nyttjanderiittshavaren rätt att senare tillgodogöra sig betalade
men outtagna kvantiteter. I dessa fall. liksom vid en upl<ltelse mot
engängsersiittning. kan ägaren komma att beskattas fullt ut för likviden. trots
att den motsvaras av en förpliktelse att i framtiden avsti1 fr<ln en betydande
miingd av fastight:tens substans. Vidare skall enligt propositionen. om
tillstirnd enligt lag har givits för utvinning av en tillgltng. anskaffningsviirdct
beräknas endast för det område som omfattas av tilbtt111det.
De nya bestiimmelserna om substansminskningsavdrag skall tillämpas i de
fall då utvinningen av en naturtillgtlng påbörjas efter utgimgen av mars
llJ81.
Lantbrukarnas skattedl'legation pekar i sin skrivelse på att regeln om riitt
till avdrag för framtida substansminskning till följd av ikrafttriidandebestiimmelsernas utformning inte blir tillämplig i de fall utvinning päbörjats före den
l april 1981. Delegationen finner det naturligt att ett nytt täkttillstånd för

ytterligare omdtck alltid bör medföra riitt att beriikna anskaffningsviirdct
enligt de nya bestiimmelserna och anser det närmast självklart att en
skattskyldig vid uppliitclse mot eng{111gsersiittning skall ha riitt att göra
garantiavsiittning i si'tdana fall. Som ikrafttriidandebestämmclsema iir
utformade måste man dock - menar skattedelegationen - kunna bortse frän
att utvinning tidigare skett frftn annat omrrtde p<\ fastigheten.
Som skattedelegationen framhttller torde det inte vara ovanligt att
tiikttillstand meddelas efter hand vid exploatering av en sammanhängande
fyndighet. Det iir enligt utskottets mening därför rimligt att täkttillstånd
anseende ytterligare områden av en fyndighet bör medföra rätt att beräkna
anskaffningsvärclet enligt de nya bestämmelserna och att göra garantiavsättningar. Detta torde också vara avsikten med propositionen. Utskottet
föreshh tilliigg i förtydligande syfte av denna innebörd i punkt 9 femte stycket
av anvisningarna till

n

*KL och i punkt 2 av ikraftträdandcbestämmelserna

till samma lag.
Lantbrukarnas skattedelegation tar upp ytterligare en fraga som giillcr
substansminskningsavdrag.
Enligt förslaget i propositionen skall anskaffningsviirdct för en naturtillgang beräknas med utgångspunkt i den faktiska utgiften för förvärvet. Någon
motsvarighet till dt:n bestiimmclse som hittills g;illt och som innebär att
anskaffningsviirdet fär tas upp til_l anskaffningskostnaden vid n;irmast
föregäcnde onerösa fång finns inte i förslaget. Detta innebär - framhäller
skattedelegationen -att man i fritga om benefika fäng iir hiinvisad att tilhimpa
alternativregeln när det gäller att fastställa anskaffningsviirdet för en
naturtillgiing som ännu inte utvunnits. Med hänsyn till att denna regel
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försetts med en spärr - anskaffningsviinkt för enligt den tas upp till högst
75 r,:,(, av täktmarkcns saluviirde - kan huvudregeln i vissa fall komma att visa
sig fördelaktigare än schablonregeln, Skattedelegationen yrkar därför att
bestämmelserna kompletteras med en kontinuitetsregel av samma innehåll
som tidigare,
Alternativregeln för beräkning av substansminskningsavdrag är avsedd att
tillämpas främst i sådana fall då huvudregeln är svår att tillämpa exempelvis
till följd av att förvärvet ligger långt tillbaka i tiden eller när det eljest är svårt
att fastställa hur stor del av en köpeskilling som belöper på fyndigheten,
Utskottet anser det rimligt att det i fråga om benefika fång finns en
möjlighet att beräkna anskaffningsvärdct med utgångspunkt i anskaffningskostnaden vid närmast föregående onerösa fång, Utskottet föreslår därför en
ändring av punkt 9 femte stycket av anvisningarna till 22 § KL
Mot de delar av propositionen som utskottet inte behandlat särskilt har
utskottet inte funnit anledning till erinran,

Hemställan
Utskottet hemställer
att riksdagen med anledning av propositionerna 1980/81 :68 och
1980/81:104 och med avslag på motion 1979/80:791 antar de i
propositionerna föreslagna ändringarna i kommunalskattelagen ( 1928:370) dock att punkt 9 av anvisningarna till 22 § och
punkt 2 av ikraftträdandcbcstfönmelserna erhåller följande
såsom utskottets förslag betecknade lydelse:

Regeringens förslag

Utskottet.\' förslag

Anvisningar
till 22 §
9, Avdrag för - - - - - - denna anvisningspunkt.
För in trädd - - - - - - - beskattningsårets utgång,
Har den - - - - - nästföljande beskattningsår.
Avdrag enligt-------- eller ai,delar.
Anskaffningsvärdet för en naturtillgång beräknas med utgångspunkt

Anskaffningsvärdet för en naturtillgång beräknas med utgångspunkt

i den faktiska utgiften för förvärvet.

i den skattskyldiges faktiska utgift för

Begär den skattskyldige det, skall

fön'ärvet eller, om fastigheten har
förvärvats på annat sätt än genom
köp, byte eller något därmed jämförligt fång, den faktiska utgiften vid det
närmast föregående köpet, bytet eller
därmed jämförliga fånget. Begär den
skattskyldige det. skall dock till
utgångspunkt tas det belopp varmed

dock till utgångspunkt tas det belopp
varmed den skattskyldige skulle få
avdrag enligt punkt 2 a av anvisningarna till 36 § om han vid tidpunkten
för utvinningens början hade avyttrat täktmarken för ett vederlag som
motsvarar dess allmänna saluvärde
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Utskottt'ts förslag

vid nämnda tidpunkt. Beräkning

den skattskyldige skulle få avdrag
enligt punkt 2·a av anvisningarna till
36 § om han vid tidpunkten för
utvinningens början hade avyttrat
täktmarken för ett vederlag som
motsvarar dess allmänna saluvärde
vid nämnda tidpunkt. Beräkning
enligt niimnda anvisningspunkt får
dock inte leda till att den till förvärvet hänförliga delen av anskaffningsvärdet tas upp till högre belopp än
vad som motsvarar 75 procent av
täktmarkcns allmänna saluvärde vid

enligt nämnda anvisningspunkt får
dock inte leda till att den till förvärvet hänförliga delen av anskaffningsvärdet tas upp till högre belopp än
vad som motsvarar 75 procent av
täktmarkens allmänna saluvärde vid
tidpunkten i fråga. Har tillstånd
enligt lag givits för utvinning av
tillgången, beräknas anskaffningsvärdet endast för det område som
omfattas av tillståndet.

tidpunkten i fråga. Har tillstånd
enligt lag givits för utvinning av
tillgången, beräknas anskaffningsvärdet endast för det område som
omfattas av tillståndet och - l'id

tillämpning en• andra och tredje
meningarna - på grundl'al av förlzållandena vid tidpunkten för utvinningens början på detta område.

*·

I anskaffningsvärdct ------till 36
Om en - - - - - - - - ägt fastigheten.
Vid tillämpningen - - - - - - har skett.

Ikraftträdandehestämmclscrna
2. De nya------------ mars 1981.
Även i - - - - - - - nya bestämmelserna.

Om tillstånd enligt lag gil'its för
11tvi1111i11g vid skilda tillfiillc11 och för
skilda omrc1de11 skall tidp1111ktc11 för
11t1·i1111i11ge11s påbörjande bestämmas
särskilt för w1rjc 0111rc1dc.
Har en - - - - - av avskrivningsunderlaget.
Stockholm den 24 mars 1981
På skatteutskottets vägnar
KNUT W ACJ ITMEISTER
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Niirrarande: Knut Wachtmcister (m), Stig Josefson (c), Rune Ångström
(fp), Olle Wcstberg i Hofors (s), Tage Sundkvist (c), Bo Lundgren (m), Curt
Boström (s), Ingemar Hallcnius (c). Bo Forslund (s), Wilhclm Gustafsson
(fp), Egon Jacobsson (s)*, Anita Johansson (s), Bo Söderstcn (s), Maj-Lis
Lööw (s)* och Ewy Möller (m).

• Ej närvarande vid betänkandets justering.
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