
Skatteutskottets betänkande 

1980/81 :45 

om ändring i beskattningsreglerna för koncernbidrag (prop. 1980/ 

81: 120) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1980/81: 120 att 

riksdagen antar ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i 

knmmunalskattclagen ( 1928: 370). 

Restiimmclserna om avdrag för s. k. iippna koncernbidrag iindrades år 

1979. Diirvid infördes ett fiirbud mot avdrag för koncernbidrag som förs i 

flera etapper genom en koncern (etappvisa koncernbidrag). Vidare begrän

sades de fastighctsförvaltande fåmansföretagens riitt till avdrag för koncern

bidrag. Lagstiftningen tilliimpas första giingen vid 1981 års taxering. 

I propositionen förcsl{1s två ändringar i denna lagstiftning. Enligt förslaget 

skall regeringen kunna ge dispens fr<'rn förbudet mot avdrag för etappvisa 

koncernbidrag niir synnerliga sbl föreligger. Vidare föresl{ts att avdrag för 

koncernbidrag från fastighetsfiirvaltandc fämansförctag skall kunna medges 

i större utstriickning iin enligt 1979 {trs lagstiftning. Ändringarna fi:irutsiitts 

kunna tillämpas redan vid l 981 års taxering. 

Lagförslaget har följande lydelse. 

Riksdagen /980iR/. 6 sam/. Nr 45 

SkU 1980/81:45 
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Fiirslag till 
Lag om ändring i kommunalskattclagcn ( 1928:370) 

Hiirigenom föreskrivs att punkt 2 b av anvisningarna till 36 *·punkt 3 av 

anvisningarna till 43 * och punkt l av anvisningarna till 54 * kommunal

skattelagen ( 1928:370) skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lrdelse Föreslagen lydelse 

Anvisningar 

till .16 * 
2. b. 1 i\ vyttrns aktie eller andel i 2. b. Avyttras aktie eller andel i 

aktiefond och har aktien eller ande- aktiefond och har aktien eller ande-

len innehafts tva är eller mera (iildre len innehafts tvft 11r eller mera (iildre 

aktie eller andel l. giilla bestämmel- aktie eller andel). giiller bestämmel-

serna i andra och tredje styckena. serna i andra och tredje styckena. 

Som anskaffningskostnad för äldre aktie eller andel anses i regel den 

genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga äldre aktier eller andelar 

av samma slag som den avyttrade. ber:iknat med hiinsyn till faktiska 

anskaffningskostnader och intriiffade förändringar betriiffande innehavet. 

Anskaffningskostnad för äldre ak

tie. som är noterad på börs eller 

föremål för lik11<111dc notering. och 

för iildre andel i aktiefond far 

bestämmas till belopp som motsva

rar hiilftcn av vad den skattskyldige 

erhiillcr för aktien eller andelen dter 

avdrag för kostnad för avyttringen. 

Kan den skattskyldige göra sanno

likt att en beriikning enligt andra 

stycket leder till högre belopp. skall 

dock detta högre belopp anses som 

anskaffningskostnad. 

Anskaffningskostnad för äldre ak

tie. som iir noterad p{1 börs eller 

förem{il för liknande notering, och 

för äldre andel i aktiefond för 

hestiimmas till ett belopp som mot

svarar hiilftcn av vad elen skattskyl

dige crhi1ller för aktien eller andelen 

efter avdrag for kostnad för avytt

ringen. Kan den skattskyldige giira 

sannolikt att en bcriikning enligt 

andra stycket leder till 1•tt högre 

belopp, skall dock detta högre 

belopp anses spm anskaffningskost-

nad. 

Avyttras delbevis eller tecknings- Avyttras delbevis eller tecknings-

riitt till äldre aktie. som avses i tredje riitt till iildrc aktie. som a\·s~·s i tredje 

stycket. iiga bestiimmelserna i sist- stycket. tillii111pas best:immclserna i 

11c'i11111da stycke mot.l"l"amnde tilliimr>- det strckct. D:irvid m·sa andra 

11i11g. Diirvid arse andra och tredje 111e11i11gc11 den del av anskaffnings-

111c11i11gama den del av anskaffnings- kostnaden fiir aktien. heriiknad 

1 Senaste lydelse 1977: I 090. 
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N111·mw1de lydelse Fiireslagm /rcfrl.1e 

kostnaden för ;1kticn. beriiknad enligt andra styckd. som hcliipcr pi'1 

enligt andra stycket, som hdöper r{1 dclbt·i·isct eller tcckningsr:itten. 

dclhe1·iset L'llcr tt":ckningsriittcn. 

Vid ;i\·yttring för senare len:rans 

a\' aktie som iir a\'scdd att fiirviir\'as i 

anslutning till len:ransen ( terminsaf

fär), skall skattepliktig fL'alisations

vinst anses ha uprknmmit. trots att 

aktien frirdn·as efter a\'yttringt·n. 

\lots1·aranck giiller 1)111 a1yttringen 

al'sett hin ad aktie. som skall i1terstil

las till bngi1·art•n gt•nom i\\'Crbm

nande av aktie av samma slag fiirdr

vad i am;Jutning till ;·1tcrstiill;mdet 

(hlankningsatfär). Vinst elln förlust 

1·id blankningsafför skall beriiknas 

som skillnaden mellan l'ad snm 

a/uille.1· l'id al'yttringen ;1v den 

li'tnadc akticn och anskaffningskost

naden för motsvarande aktie. som 

citerstiillcs till längivaren. Har aktien 

icke ;~llcrstiillts till l;'tngivaren före 

utg)ngcn a1· det i'tr, som följer niir

mast dter a1-yttringsi1ret. skall skill

naden mellan 1ad den skattskyldige 

erhilllit for den al'yttrade aktien och 
1 iirdet a1· motsvar;rnde aktie 

heriiknat efter den liigsta betalkurs 

eller. om sitdan saknas. den Uigsta 

kiipkurs. som llllterats fri\11 avytt

ringsdagcn till utg;ingcn a1· sist

niimnda iir - anSL'S som skattepliktig 

realisatil.lnsvi ns!. A nlragsgill reali

satinnsförlust skall diir1id L'j ansL'S ha 

uppkommit. Om 1·id ftterHimnandet 

av ifr;igavarande aktie denna anskaf

fats till ett pris. som iir liigre iin det 

som heriiknats Yid tidigare vinstbL'

riikning. skall skillnadtn ll/>f!l!(l!,CIS 

som skatkpliktig rL'alisati1111s1·ins1 

det är dit aktien i1terst;illts till l{rngi

\'aren. Har i stiillet förlust uppkom-

I* Riksdagen /\i80i8/. ()sam/ .. \'r ./5 

Vid ;11·yttring fi\r sl'narc k\'crans 

a1 aktie som ;ir avsedd att fiirl'iin"<1s i 

anslutning till fc\·eranscn ( terminsaf

fär). skall skattepliktig realisatinns

Yinst anses ha uppkommit, trnts att 

aktien fiin·iirvas efter avyttringen. 

!\fots1-.1rande g:illn om ;11·yttringen 

a\'sett ltrnad aktie. snm skall [1tcrst;il

las till ltrngi1·aren genom ii\·erliim

nand(' av ;1ktic a\' samma slag fiirviir-

1·ad i ;rn.-;l11tning till ;itcrstiill;1ndt•t 

(hlankningsaffor). Vinst eller fiirlust 

vid hlank11ingsaff;'ir ·'kall her:iknas 

snm skillnadL'n mellan vad som 

alr11lls \·id ;1vy11ringen a\· den timade 

aktit'n 1x·h anskaffningsknstnaden 

fiir nwhvarande aktie, sPm 1itcrs1iills 

till l[1ngivaren. I !ar aktien inte {1\cr

stiillts till 1[111gi1-.1ren fiire utgi1ngc11 

av dl?l ;1r. som fiiljcr niirmast dt.::r 

av~·ttringsilret. skall skillnaden mel

lan 1·ad den skattsk yldigL' erhilllit fi\r 

den av1·ttrade aktien od1 1·:irdet av 

111ots1·;1randc ;1ktit' - haiiknat dtcr 

den l:igsta hl't;ill\11rs eller. om sildan 

saknas. den liigsta kiipkurs. som 

11llkrats frt111 avyttringsdagen till 

utg~1ngen a\' sistniimnda :1r - allSL'S 

snm skattepliktig rt·alisatinns1·inst. 

Anlragsgill fL'alisationst'iirlust skall 

diirvid ej anSt'S ha uppkommit. Om 

1·id <t!t'rliimnandet a\ ifr[1ga1 arande 

aktie denna anskaffats till ett pris. 

som iir liigre iin det -;om hcriiknats 

1id tidigare 1·instberiikning. skall 

-.killnaden tas llfif' Slll11 .;kattc'pliktig 

rt';ili-;atio11,1·inst det i1r cl(1 akti('ll 

i1terstiillts till l;'1ngi1·aren. !far i 'itiil

let fiirlusl uppkommit ;'ir denna att 
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mit är denna att anse som avdragsgill 

realisationsförlust. 

Har hiir i riket bosatt skattskyldig 

förvärvat utländsk aktie från annan 

sådan skattskyldig och samtidigt för

värvat en rättighet att omplacera 

aktien annan utländsk aktie 

(switehrätt) gäller följande. Kostnad 

för förvärvet av denna riittighet eller 

ersättning i samband med avyttring 

av densamma skall vid beriikningcn 

av skattepliktig realisationsvinst el

ler avdragsgill realisationsförlust i 

samband med avyttring av den 

utländska aktien icke inräknas i 

anskaffningskostnaden eller den er

hallha likviden för aktien. 

fi"ircslagcn lydelsl' 

anse som avdragsgill realisationsför

lust. 

Har hiir i riket bosatt skattskyldig 

förviirvat utliindsk aktie frfin annan 

s;'idan skattskyldig och samtidigt för

viirvat en riittighet att omplacera 

aktien annan utliindsk aktie 

(switchriitt I gäller följande. Kostnad 

för förviirvet av denna riittighet eller 

ersättning i samband med avyttring 

av densamma skall vid beriikningen 

av skattepliktig realisationsvinst el

ler avdragsgill realisationsförlust i 

samband med avyttring av den 

utliindska aktien inte inriiknas i 

anskaffningskostnaden eller den cr

h[illna likviden för aktien. 

Vad i femte och sjätte styckena sägs om aktie gäller iiven annan egendom 

som avses i .35 ~ .3 mom. 

till 4.3 s 
3. 2 Äger svenskt aktiebolag. svensk ekonomisk förening eller svensk 

ömsesidig skaddörsäkringsanstalt (moderföretag) mer iin nio tiondelar av 

aktierna i ett eller flera svenska aktit·bolag ( heliigda dot!L'rbolag). skall 

koncernbidrag som moderföretaget lämnar till heliigt dotterbolag eller som 

sädant bolag liimnar till moderföretaget eller till annat hcliigt dotterbolag hos 

moderföretaget anses som avdragsgill omkostnad för givaren och skatteplik

tig intäkt för mottagaren. Som förutsiittning för detta giillcr 

a) att den huvudsakliga verksamht:ten för s<'1viil givare SL'm mottagare 

avser jordbruksfastighet, annan fastighet eller annan rörelse iin försiikrings

riirelse som bedrivs av livförsiikringsanstalt. 

b) att såviil givare som mottagare redovisar bidraget till samma års 

taxering öppet i självdeklaration eller cHirvid fogad bilaga. 

c) att dotterbolag som liimnar eller mottar bidrag har varit helägt under 

hela beskattnings;'\ret för bf1de givare och mottagare eller sedan dotterbola

get började bedriva verksamhet av migot slag. 

d) att, 0111 bidrag lämnas mellan 

ji/mansföretag som m·ses i 35 ~ 

I a mom. och gil'llrens f111rud.rnkliga 

1·erksm11her aner annan fastighet, 

: Senaste lyJelsc 1979:612. 
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även mottagarens huvudsakliga l'crk

samher m'scr sådan fastighet, 

el att, om bidrag lämnas friin 

dotterbolag till moderföretag, mo

derföretaget skulle vara frikallat 

fdn skattsk yldighet för utdelning 

som under beskattningsåret hade 

uppburits från dotterbolaget, samt 

f) att, om bidrag lämnas från dot

terbolag till annat dotterbolag, mo

derföretaget är förvaltningsföretag 

som avses i punkt I andra stycket av 

anvisningarna till 54 §eller moderfö

retaget i annat fall skulle vara anting

en frikallat från skattskyldighet för 

utdelning som under beskattnings

<het hade uppburits från det givande 

dotterbolaget eller skattskyldigt för 

utdelning som under beskattnings

året hade uppburits från ~ct motta

gande dotterbolaget. 

Lämnar svenskt moderföretag 

koncernbidrag till svenskt aktiebo

lag som inte är sådant helägt dotter

bolag som avses i första stycket, skall 

bidraget ändå anses som avdragsgill 

omkostnad för moderföretaget och 

skattepliktig intäkt för mottagaren, 

om de förutsiittningar som anges i 

första stycket a), b) och d) är upp

fyllda och om ägarförhållandena 

under hela beskattningsåret för både 

givare och mottagare eller sedan 

mottagaren började bedriva verk

samhet av något slag har varit sådana 

att mottagaren genom fusioner mel

lan moderföretag och dotterbolag 

har kunnat bringas att uppgä i 

moderföretaget. Diirvid skall fusion 

anses kunna iiga rum när moderföre

tag äger mer än nio tiondelar av 

aktierna i dotterbolag men inte i 

annat fall. 

5 

Föreslagen lydelse 

di att, om bidrag liimnas fr[m 

dotterbolag till moderföretag, mo

derföretaget skulle vara frikallat 

från skattskyldighet för utdelning 

som under beskattningsåret hade 

uppburits från dotterbolaget, samt 

e) att, om bidrag lämnas från 

dotterbolag till annat dotterbolag, 

moderföretaget iir förvaltningsföre

tag som avses i punkt I andra stycket 

av anvisningarna till 54 ~ eller 

moderföretaget i annat fall skulle 

vara antingen frikallat från skatt

skyldighet för utdelning som under 

beskattningsäret hade uppburits 

frtm det givande dotterbolaget eller 

skattskyldigt för utdelning som 

under beskattningsåret hade uppbu

rits från det mottagande dotterbola

get. 

Lämnar svenskt moderföretag 

koncernbidrag till svenskt aktiebo

lag som inte iir s[1dant helägt dotter

bolag som avses i första stycket, skall 

bidraget iindå anses som avdragsgill 

omkostnad för moderföretaget och 

skattepliktig intäkt för mottagaren, 

om de förutsättningar som anges i 

första stycket a) och b) iir uppfyllda 

och om iigarförhållandena under 

hela beskattningsåret för både giva

re och mottagare eller sedan motta

garen började bedriva verksamhet 

av n<'1got slag har varit sådana att 

mottagaren genom fusioner mellan 

moderföretag och dotterbolag har 

kunnat bringas att uppgå i moderfö

retaget. Därvid skall fusion anses 

kunna äga rum när moderföretag 

äger mer än nio tiondelar av aktierna 

i dotterbolag men inte i annat fall. 
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N11rnr<1111/e lyt!d11• 

Även i andra fall iin som avses i 

första och andra styckena skall knn

n:rnhidrag som s1:enskt fiiretag liim

nar till annat S\'t•nskt företag anses 

som avdragsgill omkostnad fiir giva

ren od1 skattepliktig intiikt för nwt

tagaren under fiirutsiittning att 

bidraget mt·d anlragsriitl för givaren 

hade kunnat Wmnas till annat fi\re

tag iin mottagaren och att bidraget 

diirdter. direkt eller genom fiirmed

ling av ytterligare företag. hade kun

nat vidarebefordras till mollagaren 

p;\ sf1dant siitt att varie förmedlande 

friretag skulle - mL·d bortseende fr[111 

bestiimml'lserna i .fjiirdc stycket - ha 

haft riitt till avdrag enligt första eller 

andra stYck1·t för vidarebefordrat 

bL•Jopp. 

Fiiretag som under ett heskatt-

Lii1111111s, i Jet!! s{/111 a1·st·s i .f{'ir.1111 

och 1111clm .1trdc1111. />it!n1get 111c//a11 

.fiirC'tag so111 enligt 35 ~ I a 1110111. 

riik 11us som Jii111w1s/iirc1111:: "ch t1\'.\t'r 

gi1'11/'Cll.\' h111·11ds11kligc1 1·crk.\'t/111het 

c11111l111 .fc1stighct. skall l>iclrc1g1't a11.1c.1 

so/Il ardrngsgi// 0111ko.1·11wdjl'ir gi1·11-

rc11 och sk11ttl'fl/iktig i11tiikt.fiir 111"t111-

garc11 c11dast 11111 111/g{)t cl\' Jiili1111dc 

yucrligarc 1·i//kor iir 11pp(r//1. 11ii111/i

gc11 att iil'l'll l/l{)tt11g11re11s '1111·11cls11kli

g11 1··crk.111111h1·t arsa .1äcla11 .f!1stig!lt't 

C'ller 1111 gil'lln'11.1'j(1stighe1si1111chc11· till 

/111r11drnk/ig del s111clig1·cm111de a11-

1·ii11ds i jordbruk. skogshruk l'lll'r 

rörd1·e, so111 /)('c/ri1·s 111· 111ott11g11rc11. 

l?ikssk11ttn·1•rkC't k1111. 0111 siirski/cla 

skiil Fircligger, 111t•dgc 1111clc1111ug .fi·1/11 

hc·.1·tii111111e/serna i clettc1 st\'Ckc. Riks

skattn·crk1·ts beslut i clt'ssa .frågor .filr 

inte c'ii·ak/11gas. 

Ä\'Cn i andra fall iin som a,·ses i 

första och andra stvckena skall kon

cernbidrag som s\·enskt fiiretag liim

nar till annat svenskt företag anses 

som avdragsgill omkostnad fiir giva

ren och skattepliktig intiikt fiir mll\

tagaren under fi.irutsiittning att 

bidraget med a\'llragsriitl fiir givaren 

C'nligt .fi'irsta-tretlje strckena hade 

kunna\ Himnas till annat fiirelag iin 

1110\lagaren lll'h all bidraget diiref

ter. direkt eller genom fi.irmedling a\ 

ytterligare företag, hade kunnat 

Yidarebefordras till n11,llag~1r1.:11 p;'i 

si1dant siitt alt ,·arje förmedlande 

fiiretag skulle - med hor\ seende fr~1n 

bestiimmelserna i (mllc' stycket - ha 

haft riitt till a\'Clrag enligt första

tredie .111·cke1111 för 'idarehdordrnl 

belopp. 

Fiin.:tag. som under cl\ heskatt-
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nings[ir har mottagit koncernbidrag. 

fiir vilh·t givaren har avdragsriitt 

enligt första-/rl'die styckena har inte 

riitt till avdrag för koncernbidrag 

som fiirl·taget i sin tur utger under 

samma beskattnings;lr. 

Koncernbidrag som avses i för

sta-·trl'llie styckena samt bidrag som 

omfattas av medgivande enligt 43 ~ 

3 mom. andra stycket skall anses 

utgöra omkostnad för givaren i den 

fiirviirvskiilla som utgör givarens 

huvudsakliga verksamhet, om det 

inte med hänsyn till bidragets syfte 

iir uppenbart att bidraget bör hiinfö

ras till annan fiirviirvskiilla. Förelig

ger s:'tdant samband mellan verk

samheten i den förviirvskiilla hos 

givaren i vilken bidraget utgör 

avdragsgill omkostnad och verksam

heten i förvärvskiilla hos mottagaren 

att en förviirvskiilla skulle anses 

föreligga om verksamheterna hade 

bedrivits av ett enda företag. skall 

bidraget redovisas som intäkt i mot

tagarens nyssnämnda förviirvskiilla. 

f-iireligger inte samband av nu angi

vet slag. skall mottagaren redovisa 

bidraget som inkomst av särskild 

förviirvskiilla. Denna förviirvskiilla 

skall an~es hiinförlig till samma 

inkomstslag och samma kommun 

elh?r kommuner som den förviirvs

kiilla l'llri givaren har fått avdrag för 

bidraget. 

A \·drag för koncernbidrag medges 

endast under fiirutsiittning att giva

ren företer tillfredsstiillande utred

ning om fiirh{1llanden som avses i 

första -femte styckena. 

7 

Föreslagen lydelse 

nings[ir har mottagit koncernbidrag, 

för vilket givaren har avdragsriitt 

enligt första-fjärde styckena. har 

inte rätt till avdrag för koncernbi

drag som företaget i sin tur utger 

under samma beskattningsår. Rege

ringen kan dock, om synnerliga skäl 

fiircliggcr, medge undantag från vad 

som nu har sagts. 

Koncernbidrag som avses i för

sta--fjiirdc styckena samt bidrag som 

omfattas av medgivande enligt 43 ~ 

3 mom. andra stycket skall anses 

utgöra omkostnad för givaren i den 

förviirvskälla som utgör givarens 

huvudsakliga verksamhet. om det 

inte med hänsyn till bidragets syfte 

iir uppenbart att bidraget hör hiinfö

ras till annan forvärvskiilla. Förelig

ger sädant samband mellan verk

samheten i den förviirvskiilla hos 

givaren i vilken bidraget utgör 

avdragsgill omkostnad och verksam

heten i förvärvskälla hos mottagaren 

att en förviin·skiilla skulle anses 

föreligga om verksamheterna hade 

bedrivits av ett enda företag. skall 

bidraget redovisas som intäkt i mot

tagarens nyssniinrnda förviirvskälla. 

Föreligger inte samband av nu angi

vet slag. skall mottagaren redovisa 

bidraget som inkomst av särskild 

förviirvskiilla. Denna förvärvskiilla 

skall anses hiinförlig till samma 

inkomstslag och samma kommun 

eller kommuner som den förvärvs

kiilla i 1·i/kcn givaren har fått avdrag 

för bidraget. 

Avdrag för koncernbidrag medges 

endast under förutsättning att giva

ren företer tillfredsställande utred

ning om förhållanden som avses i 

första-sjäue styckena. 
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till 54 * 
1.3 I denna anvisningspunkt försti1s med företag svenskt aktiebolag och 

svensk ekonomisk förening samt med utdelning siidan utdelning pii aktie i 

svenskt aktiebolag eller andel i svensk ekonomisk förening som har uppburits 

i förhi11lande till innehavda aktier eller andelar eller som har uppburits efter 

annan grund men inte lir avdragsgill för di:t utdelande företaget enligt 29 * 
2 mom. 

f-öretag. som uteslutande eller sä gott som uteslutande förvaltar \'ärde

pappcr eller likartad lös egendom (förvaltningsfiiretag). iir frikallat fr[111 

skattskyldighct för utdelning i den mån sammanlagda beloppet av den 

utdelning som företaget har uppburit under beskattnings[1ret motsvaras av 

utdelning som företaget har beslutat för samma beskattningsår eller, i fråga 

om investmentföretag. av beslutad utdelning ökad med en fjärdedel. Med 

investmcntföretag förstås förvaltningsföretag. vars uppgift väsentligen är att 

genom ett väl fördelat värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andelsägare 

riskfiirdclning och vars aktier eller andelar ägs av ett stort antal fysiska 

personer. 

Företag. som bedriver bank- eller annan penningrörelse eller s[1dan rörelse 

vid sidan av annan verksamhet. är frikallat fr{m skattskyldighet för utdelning 

pä s[1dan aktie eller andel som innehas som ett led i organisationen av 

företagets verksamhet till den del denna avser annat iin förvaltning av 

fastighet. värdepapper eller därmed likartad lös egendom. 

Företag som bedriver försiikringsrörelse iir frikallat fr{rn skattskyldighet 

för utdelning under förutsättning att företaget är skadeförsiikringsanstalt och 

utdelningen belöpcr på siidan aktie eller andel som innehas som ett led i 

organisationen av företagets försäkringsrörelsc. 

företag som inte avses i andra-fjärde styckena är frikallat fdrn skattskyl

dighet fl~r utdelning pä sådan aktie eller andel som inte utgör omsiittnings

tillgtrng i företagets verksamhet under förutsättning att 

a) det sammanlagda röstetalet för företagets aktier eller andelar i det 

utdelande företaget vid heskattningstirets utgång motsvarade en fjiirdedcl 

eller mer av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i det utdelande 

företaget. eller 

b) det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas av 

jordbruk. skogsbruk eller rörelse som bedrivs av företaget eller av företag 

som med hänsyn till iiganderiittsförhftllanden eller organisatoriska förhMlan

den kan anses stå det nära. 

Skattefrihet enligt femte stycket föreligger dock inte för utdelning pä aktie 

eller andel i förvaltningsföretag. om förvaltningsföretaget äger mer iin 

enstaka aktier eller andelar pä vilka utdelning skulle ha varit skattepliktig om 

.1 Senaste lydelse 1979:(112. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

aktierna eller andelarna hade i"igts direkt av det företag som tiger aktien eller 

andelen i förvaltningsföretaget. 

Om särskilda skäl föreligger. kan riksskatteverket medge dels att företag. 

som inte är förvaltningsföretag enligt andra stycket men vars verksamhet till 

inte oviisentlig del hestår i förvaltning av viirclepapper eller diirmed likartad 

lös egendom. skall i heskattningsavseende behandlas som sil.dant förvalt

ningsföretag. dels att förvaltningsföretag. som iir moderföretag i en koncern 

och som omhesörjer vissa gemensamma uppgifter för koncernens riikning. 

inte skall i beskattningshänscende behandlas som förvaltningsföretag. Mot 

riksskatteverkets beslut i fråga som här avses för talan inte föras. 

Förvärvar företag aktie eller andel 

i annat företag och är det inte 

uppenbart att det företag som gör 

förvärvet därigenom erh{tller till

gång av verkligt och särskilt värde 

med hänsyn till iigarföretagets rörel

se eller kapitalförvaltning. föreligger 

inte skattefrihet enligt första stycket 

för utdelning på aktien eller andelen 

av sådana medel som vid förvärvet 

fanns hos det utdelande företaget 

och som inte motsvarar tillskjutet 

belopp eller inbetald insats. Utdel

ning anses i första hand gälla andra 

medel än sil.dana som motsvarar 

tillskjutet belopp eller inhctald 

insats. 

fiirviirvar företag aktie eller andel 

i annat företag och är det inte 

uppenbart att det företag som gör 

förvärvet diirigenom erh~tller till

g{mg av verkligt och särskilt viirde 

med hänsyn till iigarföretagets rörel

se eller kapitalförvaltning. föreligger 

inte skattefrihet enligt dmna am·is-

11i11gsp1111k1 för utdelning pä aktien 

eller andelen av st1dana medel som 

vid förvärvet fanns hos det utdelan

de företaget och som inte motsvarar 

tillskjutet belopp eller inbetald 

insats. Utdelning anses i första hand 

gälla andra medel iin sädana som 

motsvarar tillskjutet belopp eller 

inbetald insats. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag. d:i lagen enligt uppgift p;"1 

den har kommit ut fr{m trycket i Svensk författningssamling. och tilliirnpas 

första gången i fdtga om 1981 <'1rs taxering. 
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Motion 

Med anledning av propositionen har väckts en motion. 1980/81: 2039. av 

Lars Werner m. fl. (vpk). 

I motionen föreslås att riksdagen avslår propositionen. 

Utskottet 

Genom lagstiftning våren 1979 ( L978/79: 210, SkU 57. SFS 1979: ol2) 

iindrades hestämmelscrna om öppna koncernhidrag i flera avseenden. De 

nya hestämmelserna. som tillämpades första gängen vid 11J81 års taxering. 

innehär att avdrag inte längre medges för koncernbidrag som förs i flera led 

genom en koncern. En förutsättning för avdrag är numera att bidraget 

lämnas direkt till den slutliga mottagaren. Samtidigt har möjligheterna att fa 
avdrag för direkta koncernbidrag utvidgats. En annan ändring gäller 

koncernbidrag som lämnas av ett fåmansföretag. vars huvudsakliga verk

samhet utgör fastighetsförvaltning. För sådana hidrag medges avdrag endast 

under förutsättning att även mottagaren har fastighetsförvaltning som 

huvudsaklig verksamhet. 

I propositionen föreslås att regeringen, när synnerliga skäl föreligger. skall 

kunna ge dispens från förbudet mot avdrag för koncernbidrag som förs i 

etapper genom en koncern. Vidare skall bidrag från fastighetsförvaltandc 

fåmansbolag generellt anses utgöra avdragsgill omkostnad för givaren och 

skattepliktig intäkt för mottagaren inte bara da dennes verksamhet 

huvudsakligen avser fastighetsförvaltning utan även då givarens fastighet 

eller fastigheter till huvudsaklig del används i mottagarens rörelse. l\kd 

"huvudsaklig del" skall enligt uttalande i propositionen förstäs 75-80 %, av 

fastighetsinnehavet. Från denna spärregel skall RSV kunna medge dispens 

om särskild~ skäl visas föreligga. 

I vpk-motionen 2039 yrkar motionärerna avslag på propositionen. De 

anser det politiskt stötande att bereda siirskilt storföretag och förvaltnings

bolag ytterligare lättnader. samtidigt som villkoren skärps för den stora 

majoriteten skattskyldiga. Redan existerande möjligheter för överföringar 

av resurser mellan koncernföretag är enligt motionärernas uppfattning sä 

pass omfattande att det varken finns rimliga behov av eller ekonomiskt 

beriittigande för lättnader. Härtill kommer - säger de - att undantag och 

dispenser ökar byråkratiseringen i skatteprocessen och uppmuntrar till 

formella manipulationer för att uppnå förmåner. 

Utskottet finner de i propositionen redovisade skälen för undantag i vissa 

fall från förbudet mot etappvisa koncernbidrag och från de begriinsningar 

som normalt gäller i fråga om koncernbidrag mellan fastighetsförvaltamle 

fåmansföretag värda beaktande. Undantaget fdm förbudet mot koncernbi

drag i flera led är utformat som en dispensregel. Dispensgivningen skall ligga 

hos regeringen och dispensprövningen enligt uttalande av budgetministern 
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vara restriktiv, vilket för iivrigt framgår av kravet pa "synnerliga skiil". Vid 

bedömningen av avdragsförbudcts konsekvenser för koncernen skall göras 

en avvägning med hänsyn till de intressen som avdragsförbudet iir avsett att 

tillgodose. Om de berörda koncernföretagen är verksamma i samma koncern 

eller i olika kommuner men med integrerade verksamheter kan dispens 

medges. I övriga fall är det - menar budgetministern - nödvändigt att visa 

återhållsamhet vid dispensgivningen. Han betonar särskilt att det vad 

beträffar de kommunala skatteeffekterna endast i undantagsfall bör komma i 

fråga att medge dispens, om denna kan väntas medföra någon mer betydande 

avvikelse från det beskattningsresultat som skulle erhållas vid direktbidrag 

och han understryker också att stor betydelse måste tillmätas de konsekven

ser som en dispens skulle fä för det praktiska taxeringsarbetet. 

Dessa uttalanden av departcmentschefen utgör enligt utskottets mening en 

garanti för att de syften som 1979 års lagstiftning mot etappvisa koncernbi

drag är avsedd att tillgodose inte kommer att äventyras genom den föreslagna 

dispensmöjligheten. 

Bakgrunden till den spiirregel som riksdagen 1979 antog i frt1ga om de 

fastighetsförvaltande fåmansbolagens koncernbidrag är de begränsningar 

som enligt praxis gäller i fraga om sådana bolags avdrag för lön till aktie

ägarna. När det gäller rörelsedrivande fåmansbolag sker sällan någon 

prövning av skiiligheten av den lön som en heltidsanställd delägare tar ut från 

företaget. För de fastighetsförvaltande fåmansbolagen är riitten till avdrag 

för sådan lön däremot kraftigt beskuren. I allmänhet medges inte avdrag för 

löneuttag som överstiger viss procent av företagets bruttointäkter. Utan 

särkilda regler om koncernbidrag mellan fastighetsförvaltande företag skulle 

det vara möjligt att genom sttdana bidrag kringgå de nämnda begränsning

arna i avdragsriitkn för löner. 

Syftet med förslaget i propositionen är att undanröja vissa olägenheter av 

praktisk och c konomisk art som en strikt tillämpning av 1979 års regler skulle 

inncbiira för byggnads- och entreprenadföretag med deras ofta omfattande 

fastighetsförvaltning. En utg{mgspunkt för de nya bcstiimmelserna och 

möjligheterna att erhälla dispens iir att det inte heller i fortsättningen skall 

vara möjligt att utnyttja koncernbidragen för att kringg{t de hegränsnings

reglcr som gäller för löner till aktieägare. Med den utformning begriinsnings

rcgeln erh{illit och de uttalanden som budgetministern gör i propositionen 

om dispcnsprövningen torde man med fog kunna anta att koncernbidrag 

kommer att bedömas som avdragsgill kostnad inom en koncern endast i 

s{1dana fall då byggnadsrörelse och därmed besläktad verksamhet inom 

knncernen som helhet framstår som dominerande i förh{tllande till fastig

hetsförvaltningen. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen. Utskottet 

avstyrker följaktligen bifall till motionen. 
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Utskottet hemstiillcr 

att riksdagen med bifall till proposition l 980/81: 120 och med 

avslag pil motion l 980/81: 20.W antar det i propositionen 

framlagda förslaget till lag om iinclring i kommunalskattclagcn 

( 1LJ2,S; 3711). 

Sto~·kholm den 31 mars 1981 

Pt1 skatteutskottets viignar 

ERIK WÄRNUERG 
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T~tgc Sundkvist (c). Hagar Normark (s). 110 Lundgren (m). Ingemar 
1 lalknius (c). Bo Forslund (s). \Vilhelm Gustafsson (fp). Egon Jarnbsson 
(s). Anita .Johansson (s). I3o Söderstcn (s) och Ewy Möller (m). 


