
Skatteutskottets betänkande 

1981/82:25 

om uppfinnarkonto (prop. 1981/82:79) 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1981/82:79 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag 1lln uppfinnark11nto 

.., lag om iindring i lagen ( 1979:610) om allmiin investeringsreserv 

3. lag om iindring i lagen ( 1979:61 I) om upphovsmannakonto 

..\. lag 1.im iindring i kommunalskattelagen ( 1928:370) 

5. lag om iindring i lagen ( l 1J5 I: 763) om beriikning av statlig inknmstskatt 

fiir ackumulerad inkomst 

6. lag om iindring i Jagen ( 19..\7:577) om statlig förmögenhetsskatt 

7. lag om iindring i Jagen ( 19..\I :..\16) om arvs.skatt och g{1voskatt 

8. lag om iindring i lagen ( 1980:953) om siirskilt inwsteringsavdrag för 

inventarican~kaffning 

9. lag om iindring i lagen ( 1980:95..\) om särskilt investeringsavdrag för 

byggnadsarbelen m. m. 

I propositionen läggs förslag fram om ett inkornstutjiimningssystem för 

uppfinnare. De föreslagna reglerna tas in i en särskild lag som till sin 

uppbyggnad övercnsstiimmer med lagen (1979:61]) om upphovsmannakon

to. Förslaget innebär att en uppfinnare, som visst år har haft en ovanligt hög 

inkomst, kan fördela beskattningen av en del av inkomsten pli de närmast 

följande sex beskattningsåren. Tekniskt sett görs denna inkomstutjämning 

på det sättet att uppfinnaren får avdrag för de medel som betalas in på ett 

siirskilt bankkonto (uppfinnarkonto). Medlen beskattas i takt med att de. 

senast efter sex år. betalas ut frän banken. Inkomstutjiimningen omfattar 

ersiittningar som den skattskyldige uppbiir genom en av denne gjord 

uppfinning och som skattemässigt skall redovisas som intäkt av rörelse. 

De nya reglerna avses bli tillämpliga första gimgen vid 1982 års 

taxering. 

Lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdai;rn 198/182. 6 sam/. Nr 25 
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l Förslag till 
Lag om uppfinnarkonto 

l liirigenom föreskrivs följande. 

1 *Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan fysisk person. på 

de villkor och i den omfattning som anges i denna lag. fä uppskov med 

hcskattning av sådan intiikt av rörelse som han har förvärvat genom en av 

honom gjord uppfinning :-om kan tillgodogöras industriellt (uppfinnarin

täkt). Den omst:indigheten att patent inte kan meddelas för en uppfinning 

utgör inte n[1gllt hinder mot att ersättning för uppfinningen riiknas som 

uppfinnarintiikt. 

Uppsk1l\" medges inte om den skattskyldige har avlidit under heskattnings

:'1ret. 

Ocli"igare i handelsbolag eller i dödsbo, för vilket reglerna om handelsbo

lag skall till:impas, har inte r:itt till uppskov för bolagets eller dödshoets 

inkomst. 

2 * Uppskov medges endast för den del av uppfinnarintiikten. dock lägst 

HJ ()()() kronor. som har inbetalats på särskilt konto i bank (uppfinnarkonto). 

För att medföra riitt till uppskov skall inbetalning ha gjorts senast den dag cl[1 

den skattskyldige enligt 34 * 1 eller 2 mom. taxeringslagen ( 1956:623) skall ha 

avlämnat allmän sjiilvdeklaration för det beskattningsår som inhetalningen 

avser. 

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

föreningshank. 

3 * Som förutsättning för uppskov gäller 

a) att den skattskyldige vid utg{mgen av det heskattningsår som inbetal

ningen avser är bosatt här i riket och 

b) att den skattskyldiges sammanlagda uppfinnarintäkter under heskatt

nings{iret av en eller flera förviirvskällor med minst femtio procent överstiger 

hans sammanlagda uppfinnarintäkter under något av de två närmast 

föregående beskattningsi"1ren. 

4 ~ Uppskov medges inte. om den skattskyldige 

a) vid utgi'mgen av det beskattningsår som inbetalningen avser har medel 

insatta pt1 allmänt investeringskonto enligt lagen (1979:6Hl) om allmän 

investeringsr~·serv och fittt avdrag för avsättningen eller har medel insatta pil 

upphovsmannakonto enligt lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto och 

fött uppskov frir insiittningen eller 

b) vid taxeringen för det beskattningsiir som inbetalningen avser yrkar 

avdrag för avs:ittning till allmän investcringsresqv eller uppskov för 

insättning pa upphovsmannakonto. 
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5 §Skattskyldig har för ett och samma beskattningsar rätt till uppskov endast 

i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på uppfinnarkonto i en bank. 

Har den skattskyldige för visst beskattnings{1r gjort inbetalning till mer än en 

bank, föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning till den först ~rnlitade 

banken. 

6 § Uppskov medges för visst beskattnings{1r högst med ett belopp 

uppgående till två tredjedelar av den vid taxering till statlig inkomstskatt 

beräknade nettointiiktt?n av förvärvskällan före uppskov och avdrag för 

avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981 :691) om socialavgifter och 

högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt. dter uppskov men före 

avdrag för avsättning för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 kronor. 

Uppskov medges med belopp som .avrundas ncdat till helt tusental 

kronor. 

7 § Riintesatsen för medel på uppfinnarkonto besti1ms av banken. 

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

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

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

dock att deluttag inte för understiga I 000 kronor. 

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

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

de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel. hiiri inbegripet upplupen 

ränta, som fortfarande innesti\r på uppfinnarkonto. 

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

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

utbetalning från uppfinnarkontot sker eller skulle ha skett enligt 9 *· 
Utbetalat belopp skall inte anses som uppfinnarintiikt. 

11 § Medel som innestår pa uppfinnarkonto skall tas upp som intäkt a\' 

rörelse om 

a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlätelse eller pantsiitt

ning av medlen. 

b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make 

genom bodelning eller 

c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte Hingre är bosatt hiir i 

riket. 

Avlider den skattskyldige, skall på uppfinnarkonto innestående medel tas 

upp som intäkt av rörelse senast vid taxeringen för det beskattnings[ir då 

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

taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet 

inträffade. 

I" Riksdagen /<)8/ !8:!. 6 sam/. Nr :!5 
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12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till sjiilvdekla

rationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt 

formulär samt besked från banken om insättningen. 

Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande på 

uppfinnarkonto vid beskattningsårets utgång. 

13 § Regeringen kan förordna att affärsbank. sparbank eller föreningsbank, 

som inte följer bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har 

utfärdats med stöd av lagen, inte vidare skall få ta emot medel på 

uppfinnarkonto. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 

första gången vid 1982 års taxering. Vid nämnda taxering skall dock vad i 6 § 

första stycket sägs om a',!drag för avsättning för egenavgifter i stället avse 

schablonavdrag för egenavgifter. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv 

Härigenom föreskrivs att 4 §lagen (1979:610) om allmiin invcsteringsre

serv skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Avdrag medges inte, om den 

skattskyldige 

a) vid utgången av det beskatt

ningsår som avsättningen avser har 

medel insatta på upphovsmanna

konto enligt lagen ( 1979:611) om 

upphovsmannakonto och uppskov 

för insättningen har erhållits. eller 

4§ 

Föreslagen lydelse 

Avdrag medges inte, om den 

skattskyldige 

a) vid utgången av det beskatt

ningsår som avsättningen avser har 

medel insatta på upphovsmanna

konto enligt lagen ( 1979:611) om 

upphovsmannakonto eller på upp

finnarkonto enligt lagen (0000:000) 

om uppfinnarkonto och uppskov för 

insättningen har erhållits, eller 

b) för det beskattningsår och den förvärvskälla som avsättningen avser 

yrkar uppskov med taxering enligt skogskontolagen (1954: 142). 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 

första gången vid 1982 års taxering. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:61 l) om upphovsman~akonto 

1 liirigenom föreskrivs att 4 ~ lagen ( 1979:611) om upphovsmannakonto 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm·arande lydelse 

Uppskov medges inte. om den 

skattskyldige 

a) vid utgången av det heskatt

nings{ir som inbetalningen avser har 

medel insatta på allmänt investe

ringskonto enligt lagen ( 1979:610) 

om allmän investcringsreserv och 

avdrag för avsättning till allmiin 

inl'esteringsreserv har erhållits för 

medlen eller 

Föreslagen lydelse 

Uppskov medges inte, om den 

skattskyldige 

a) vid utgången av det heskatt

ningstir som inbetalningen avser har 

medel insatta på allmänt invcste

ringskonto enligt lagen ( 1979:610) 

om allmän investeringsrcserv och 

fått avdrag för al'siittningen eller har 

medel insatta på uppfinnarkonto 

enligt lagen (0000:00) om uppfinnar-

konto och fått uppskm· för insiitt

ningen eller 

h) vid taxeringen för det heskatt- h) vid taxeringen för det beskatt-

ningsår som inbetalningen avser ningsär som inbetalningen avser 

yrkar avdrag för sådan avsättning. yrkar avdrag för avsättning till all-

miin inl'esteringsreserr. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift p{1 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tilHimpas 

första gangen vid 1982 års taxering .. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs att 41 d § kommunalskattelagen ( 1928:370) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nui·t11w1dc /ydclH' Föreslagen /ydcl.l"e 

41 d §1 

Vid beräkning av inkomst av jord

bruksfastighet och annan rörelse än 

penning- och försiikringsrörelse 

medges avdrag för belopp som i 

riikenskaperna har avsatts till resul

tatutjämningsfoncl. Avdraget far 

uppgii till högst 20 procent av sum

man av de belopp som elen skattskyl

dige under beskattningsåret har 

erlagt som lön till arbetstagare hos 

honom i förviirvskiillan (lönekost

nad). I fn'iga om skattskyldig. som är 

fysisk persern. får avdraget uppgå till 

högst summan av 20 procent av 

lönekostnaden och 15 procent av 

den vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt beriiknade inkomsten 

av förviirvskällan efter avdrag för 

den lönebascradc men före avdrag 

för elen inkomstbaserade fondavsätt

ningen och före - i förekommande 

fa/1-awlrag för avsiittning till allmiin 

investeringsreserv enligt lagen 

(1979:610) om allmiin investerings

reserv. uppskov enligt lagen 

( 1979:611) om upphovsmannakonto 

samt avdrag för avsättning för egen

avgifter enligt lagen (1981:691) om 

socialavgifter. 

Vid beräkning av inkomst av jord

bruksfastighet och annan rörelse än 

penning- och försäkringsrörelse 

medges avdrag för belopp som i 

räkenskaperna har avsatts till resul

tatutjämningsfond. Avdraget far 

uppgå till högst 20 procent av sum

man av de belopp som den skattskyl

dige under beskattningsaret har 

erlagt som lön till arbetstagare hos 

honom i förviirvskällan (lönekost

nad). I fråga om skattskyldig. som iir 

fysisk persern. får avdraget uppgå till 

högst summan av 20 procent av 

lönekostnaden och 15 procent av 

den vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt beräknade inkomsten 

av förvärvskällan efter avdrag för 

den lönebaseradc men före avdrag 

för den inkomstbaserade fondavsätt

ningen och före - i förekommande 

fall-avdrag för avsättning till allmän 

investaingsrcserv enligt lagen 

( 1979:610) om allmän investerings

reserv. uppskov enligt lagen 

( 1979:611 ) om upphovsmannakon

to. uppskov enligt lagen (0000:000) 

om uppfinnarkonto samt avdrag för 

avsättning för egenavgifter enligt 

lagen (1981:691) om socialavgifter. 

Med lön avses sådana ersättningar i pengar som anges i 2 kap. 3 ~ lagen 

(1981 :691) om socialavgifter. Hänsyn skall dock inte tas till lön till 

arbetstagare för vilken avgiftsskyldighet enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 

1 Lydelse enligt prop. 1981182:10. 



SkU 1981182: 25 8 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

nämnda lag inte föreligger och inte heller till ersättning till arbetstagare. som 

varit bosatt utomlands och utfört arbete utom riket, såvida ersättningen 

avsett arbete som utförts för annans räkning utan att anställning förelegat (jfr 

2 kap. 5 § andra stycket andra meningen niimnda lag). 

I fråga om handelsbolag och dödsbo, som i beskattningshänseende 

behandlas som handelsbolag. beräknas avdrag för avsättning till resultatut

jämningsfond för bolaget respektive dödsboet. Ägs andel i handelsbolag 

eller i dödsbo, som i bcskattningshänseende beharidlas som handelsbolag. av 

annan än här i riket bosatt fysisk person, för avdrag för avsättning inte 

beräknas på grundval av bolagets eller dödsboets inkomster. 

Avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond skall återföras till 

beskattning nästföljande beskattningsår. 

Av punkt 2 tionde och elfte styckena samt punkt 3 tredje stycket av 

anvisningarna till 41 §framgår att avsättning till resultatutjämningsfond kan 

medföra att rätten till lagernedskrivning begränsas. 

Denna Jag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 

första gången vid 1983 års taxering om inte annat följer av punkterna 1 och 2 

nedan. 
1. De nya bestämmelserna i 41 d § första stycket om uppfinnarkonto 

tillämpas redan vid 1982 års taxering. 
2. Vid 1983 års taxering tillämpas 41 d §första. andra och sjätte styckena i 

paragrafens lydelse intill den 1juli1981. Därvid skall dock-förutom vad som 

följer av punkt 1 ovan - vad som i paragrafens första stycke sägs om 

schablonavdrag för egenavgifter avse avdrag för avsättning för egenavgifter 

enligt lagen (1981 :691) om socialavgifter. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig 
inkomstskatt för ackumulerad inkomst 

Härigenom föreskrivs att 3 9 4 mom. lagen (1951:763) om beräkning av 

statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lvdelse 

4 mo m . 2 I fråga om inkomst av 

rör e Is e skola lagens bestämmel

ser gälla endast följande intäkter, 

nämligen: 

1) intäkt genom vetenskaplig, lit

terär, konstnärlig eller därmed jäm

förlig verksamhet, under förutsätt

ning att intäkten inte föranlett upp

skov med beskattning enligt lagen 

( 1979:611) om upphovsmannakon

to; 

3§ 

Föreslagen lydelse 

4 m o m . I fråga om inkomst av 

rör e Is e skal/ lagens bestämmelser 

gälla endast följande intäkter, näm

ligen: 

1) intäkt genom vetenskaplig, lit

terär, konstnärlig eller därmed jäm

förlig verksamhet, under förutsätt

ning att intäkten inte föranlett upp

skov med beskattning enligt lagen 

(1979:611) om upphovsmannakonto 

eller enligt lagen (0000:000) om upp-

finnarkonto; 

2) intäkt vid överlåtelse av hyresrätt samt av varumärke, firmanamn och 

andra liknande rättigheter av goodwills natur: 

3) intäkt i form av engångsersättning, som har erhållits på grund av 

avbrottsförsäkring eller som skadestånd eller dylikt för inkomstbortfall i 

rörelsen till följd av expropriation, rekvisition eller annat liknande förfaran

de eller intäkt i form av försäkringsersättning eller annan ersättning för skada 

på byggnader eller markanläggningar, som har förstörts eller skadats genom 

brand eller annan olyckshändelse, allt under förutsättning att intäkten inte 

har föranlett avdrag för avsättning till eldsvådefond; 
4) intäkt i form av engångsersättning vid avyttring av patenträtt eller 

liknande rättighet samt vid avyttring eller avlösning av rätt till royalty, allt 

under förutsättning att avyttringen eller avlösningen skett i samband med 

överlåtelse. upplatelse eller nedläggande av rörelse; 

5) intäkt vid avyttring, i samband med överlåtelse, upplåtelse eller 

nedläggande av rörelse, av för stadigvarande bruk i rörelsen avsedda 

maskiner eller andra inventarier, vilka icke vid beräkning av värdeminsk

ningsavdrag hänföras till byggnad, samt av andra varor och produkter i 

rörelsen än ovan vid 4) avses: samt 

6) intäkt, som har uppkommit genom att eldsvådefond, särskild investe-

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:860. 
2 Senaste lydelse 1981 :297. 
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Nuvarande lydelse Fiircslagcn lrdclse 

ringsfond för avyttrat fartyg eller särskild nyanskaffningsfond har återförts 

till beskattning på grund av att rörelsen har överlåtits eller nedlagts. dock att 

siirskilt tillägg eller ränta på det Merförda beloppet inte skall anses utgöra 

sådan inkomst. 

Vad i denna lag stadgas om iiverlätelsc, upplåtelse eller ncdliiggandc av 

rörelse skall ~iga motsvarande tilHimpning beträffande rörelsefilial och 

rörelsegren. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag da lagen enligt uppgift på 

den har kommit ut fdin trycket i Svensk författningssamling och tillämpas 

första gången vid 1984 års taxering. De nya hestiimmelscrna i första stycket .1 

tillämpas dock redan fr. o. m. 1982 års taxering. Vad i lagen föreskrivs i fråga 

om eldsvädefonder och särskilt tillägg vid {1terföring av sådan fond skall giilla 

iiven i fraga om fonder enligt förordningen (1959:168) om särskilda 

investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar och räntetill

lägg vid återföring av sådan fond. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 

Härigenom föreskrivs att punkt 3 av anvisningarna till 3 och 4 ** lagen 

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

N11l'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Am·isningar 

till 3 och 4 §§ 

3. 2 Medel. för vilka uppskov med 

inkomstbeskattning åtnjutes enligt 

bestämmelserna om skogskonto. 

upphovsmannakonto eller investe

ringskonto för skog. 11ppta1::as till 

halva värdet. Har medel m·.rntts till 

fond för särskilt ändamål enligt före

skrift i lag eller annan författning och 

har avdrag vid inkomstberäkningen 

medgivits för avsättningen. fär halva 

det avsatta beloppet 11pptagas som 

skuld. 

3. Medel. för vilka uppskov med 

inkomstbeskattning iitnjutes enligt 

bestämmelserna om skogskonto. 

upphovsmannaklmto. 11ppfi1111ar

ko1110 eller investeringskonto för 

skng. tas upp till halva viirclet. Har 

medel satts ai• till fond för siirskilt 

iindam[il enligt föreskrift i lag eller 

annan författning och har avdrag vid 

inkomstberiikningcn mcdgctls för 

avsiittningen, får halva det avsatta 

beloppet tas upp som skuld. 

Är fordran för sin tillkomst gjord beroende av ett villkor. som iir 01·iss1. 

antingen i den meningen att det iir osäkert, om den såsom villkor hestiimda 

tilldragelsen kommer att inträffa. eller i den meningen att det visserligen iir 

säkert. att tilldragelsen skall intrilffa. men ovisst niir. skall fordringen icke 

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

ränta. ännu ej är förfallen till betalning. betydelse endast för beriikningen av 

dess förhandenvarande värde ( 4 §). 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift p{1 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. 

I Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859. 

2 Senaste lydelse 1979:615. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt 

lHirigenom föreskrivs att 23 ~ lagen ( 19-11 :-116) om arvsskatt och gåvo

skatt 1 skall ha nedan angivna lycklse. 

Nul'llrande lrdl'lse Fiircslagen lydelse 

23 ~2 

Vid uppskattning av liis egendom iakttages: 

A. Tomträtt eller vattenfattsrätt uppskattas, i den mim ej annat följer av 

20 * tredje stycket. till vad rättigheten med hänsyn till villkoren vid 

upplätelsen och den tid. som diirför {1terstnr. kan antagas hava betingat vid en 

av boets avveckling föranledd. med tillbörlig omsorg skedd försiiljning. 

B. Viirdepapper. som noteras p{1 inländsk eller utländsk börs eller är 

förc111{1l för liknande notering. uppskattas till det noterade värdet eller. om 

detta icke motsvarar vad som skulle kunna paräknas vid försiiljning under 

normala förhftllanden. till det pris som skulle ha kunnat pariiknas vid en 

sädan försäljning. Sådana viirdcpapper. som eljest omsiittas pil kapitalmark

naden eller vars värde icke skatt beräknas med ledning av bestämmelserna i F 

nedan, uppskattas enligt sist angivna grund. 

C. Fordran uppskattas till sitt kapitalbelopp jämte upplupen ränta :1 tid. 

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

för tiden före förfallodagen. uppskattas fordringen till belopp. som utgör 

dess värde vid niimnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I. 
Osäker fordran uppskattas till belopp. varmed den kan beriiknas inflyta. 

Viirdcli.is fordran anses icke utgöra tillgång. Den omstiindighcten att 

gäldenären är deliigare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande 

enligt andra grunder än som eljest äro tillämpliga. 

Medel. för vilka uppskov med Medel. för vilka uppskov med 

inkomstbeskattning ttlnjutes enligt inkomstbeskattning iltnjutes enligt 

bestämmelserna om skngskonto. bestiimmclserna om skogsknnto. 

upphovsmannakonto eller investe- upphovsmannakonto. 11ppji1111ar-

ringskonto för skog. upptagas till konto eller investeringskonto för 

halva värdet. Har medel arsatls till skog. tas upp till halva viirdet. I !ar 

fond för särskilt iindamiil enligt före- medel satts 11\" till fond för särskilt 

skrift i lag eller annan författning och ändarna! enligt föreskrift i lag eller 

har avdrag vid inkomstberäkningen annan författning och har avdrag vid 

medgi1·it.1· för avsättningen. fär halva inkomstberäkningen medgetts för 

det avsatta beloppet uppragas som avsättningen, far halva det avsatta 

skuld. beloppet tas upp som skuld. 

1Scnaste lnkbc av latrcns rubrik 1974:857. 
"Senaste: l~·delse l 98f.l:,I056. · 
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D. För evärdlig tid utgående ränta, avkoinst eller annan förmån 

uppskattas till tjugu ganger det belopp. vartill den senast för helt. år 

uppgått. 

Nyttjanderätt eller riitt till ränta, avkomst eller annan förmån. som utg<ir 

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

rättigheten hesttimd till visst belopp eller eljest till viss storlek, bcriiknas 

kapitalvärdet efter det belopp rättigheten för helt i1r motsvarar enligt de vid 

denna lag fogade tabellerna Il och 111. Om livriinta pt1 grund av försiikring 

skall utgå så länge någon iir i livet. dock Hingst under viss tid, eller skall börja 

utgå framdeles, beräknas värdet efter försäkringstekniska grunder med 

iakttagande av föreskrifterna i denna paragraf. Där riittighet. som belastar 

viss egendom. ej är på nyss angivet sätt hestiimd, anses arliga värdet utgöra 

fem procent av det penningvärde, vartill egendomen uppskattats. dock att. 

där rättighet avser endast del av egendom eller dess arliga värde eljest icke 

kan hestämmas enligt nyss angivna grund, detta uppskattas efter vad som 

prövas skäligt. 

Kapitalvärdet av riittighet, som icke är hestiimd att utgå under någons 

livstid men ändock iir av obestiimd varaktighet. uppskattas med ledning av 

tabell Ill, såsom om den skolat utgå för den berättigades livstid, dock högst 

till tio gånger det värde, rättigheten för helt år motsvarar. 

Är rättighet beroende av flera personers liv sMunda. att rättigheten upphör 

vid den först avlidnes frånfälle, hestämmes rättighetens kapitalvärde efter 

den äldstes levnadsålder. Fortfar däremot rättigheten oförändrad till den sist 

avlidnes frånfälle, hcräknas värdet efter den yngstes ålder. 

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

utställda i samma myntslag. som gällde vid tiden för skattskyldighetens 

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

beräknas efter denna grund. bestämmer regeringen eller elen myndighet 

regeringen förordnar, hur beriikningen skall ske. 

F. Andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag tas upp till ett värde 

som motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller 

bolagets behällna förmögenhet beräknad med utg[mgspunkt i det värde som 

föreningens eller bolagets fastighet skall tas upp till enligt 22 * och med 

hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgängar och skulder enligt 

senaste bokslut. 

Annan lös egendom än förut nämnts uppskattas till vad elen kan antas ha 

betingat vid en med tillbörlig omsorg skedd försäljning, som föranletts av 

boets avveckling. 

Vid viircleringen av förviirvskälla som enligt kommunalskattelagL.: 

(1928:370) ing[1r i inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tillämpas 

bestämmelserna i 4 * och. med undantag av femte stycket sista meningen, 
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punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 §* lagen ( 1947:577) om statlig 

förmögenhetsskatt. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag dtt lagen enligt uppgift pa 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Äldre 

bestiimmclser giiller fortfarande om skattskyldighet intriitt före ikraft_triidan

det. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag 
för inventarieanskaffning 

Härigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1980:953) om särskilt investeringsav

drag för inventarieanskaffning skall ha nedan angirna lydelse. 

Nul'arande lydelse Förcs/agm lwlelsc 

3§1 

Särskilt investeringsavdrag utgör 20 procent av anskaffningsvärdet. 

Avdraget skall göras vid taxeringen för det beskattningsår under vilket 

inventarierna har levererats eller - i fr;\ga om inventarier som den 

skattskyldige själv har tillverkat - färdigställts. 

Siirskilt investeringsavdrag med

ges högst med ett belopp som mot

svarar den vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt beriiknade inkomsten 

av förvärvskällan före särskilt inves

teringsavdrag och före - i förekom

mande fall - avdrag för inkomstba

serad avsättning till resultatutjäm

ningsfond enligt 41 d * kommunal

skattelagcn ( 1928:370). avdrag för 

avsättning till allmän investeringsrc

serv enligt lagen ( 1979:610) om all

män investeringsreserv, uppskov en

ligt lagen (1979:611) om upphovs

mannakonto samt avdrag för avsiitt

ning för egenavgifter enligt lagen 

(l 981 :69 l) om socialavgifter. Vad 

som inte kunnat utnyttjas på detta 

sätt för vid senare taxering utnyttjas 

genom avdrag i förviirvskällan. dock 

senast vid den taxering som sker 

tredje året efter det är då taxering 

enligt andra stycket har skett. Ett 

förskjutet investeringsavdrag får - i 

förekommande fall sedan hiinsyn 

tagits till det på det aktuella beskatt

nings<lrct be löpande avdraget - inte 

1 Lydelse enligt prop. 1981/82: 10. 

Särskilt investeringsanlrag med

ges högst med ett belopp som mot

svarar den vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt bcriiknade inkomsten 

av förvärvskiillan före särskilt inves

teringsavdrag och före - i förekom

mande fall - avdrag för inkomstba

serad avsättning till rcsultatutjäm

ningsfond enligt 41 d * kommunal

skattelagen ( 1928:370). avdrag för 

avsättning till allmiin investeringsrc

serv enligt lagen ( 1979:610) om all

miin investeringsreserv. uppskov en

ligt lagen ( 1979:611) om upphovs

mannakonto, uppsko\' enligt lagm 

(0000:000) om 11ppfi1111arko11to samt 

avdrag för avsiittning för egenavgif

ter enligt lagen ( 1981 :691) om social

avgifter. Vad som inte kunnat 

utnyttjas pil detta sätt får vid senare 

taxering utnyttjas genom avdrag i 

förvärvskiillan. dock senast vid den 

taxering som sker tredje aret efter 

det är dä taxering enligt andra styck

et har skett. Ett förskjutet investe

ringsavdrag far - i förekommande 

fall sedan hänsyn tagits till det p<l dt?t 
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överstiga det belopp som har be räk- aktuella beskattningsfrret belöparidc 

nats enligt första meningen. avdraget - inte överstiga det belopp 

som har beräknats enligt första 

meningen. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag dit lagen enligt uppgift pii 

den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och tilliimpas 

första gången vid 1982 ars taxering. Vid nämnda taxering skall dock vad i 

tredje stycket sägs om avdrag för avsiittning för egenavgifter i stiillet avse 

schablonavdrag för egenavgifter. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag 
för byggnadsarbeten m. m. 

Härigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1980:954) om siirskilt investeringsav

drag för byggnadsarbeten m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'(mmde lydefre Föreslagen lydelse 

HI 

Särskilt investeringsavdrag utgör 10 procent av den del av utgifterna för 

ny-. till- eller ombyggnad och 20 procent av den del av utgifterna för 

täckdikning som hänför sig till perioden den I november 1980--den 31 mars 

1983. Utgifter anses hänförliga till denna perioC: om de avser material som 

har fogats in i en byggnad eller annat arbete som har utförts under 

perioden. 

lnvesteringsavdrag skall göras för det beskattningsiu under vilket ett 

arbete har utförts. Om arbetet hänför sig till flera beskattningsar och 

investeringsavdri1g pa grund av arbetet inte redan har gjorts. för dock hela 

investeringsavdraget göras vid taxeringen för det sista beskattningsår som 

kan komma i fråga. 

Särskilt investeringsavdrag med

ges högst med ett belopp som mot

svarar den vid t<ixeringen till statlig 

inkomstskatt beräknade inkomsten . . 

av förvärvskällan före särskilt inves

teringsavdrag och före -- i förekom

mande fall -- avdrag för inkomstba

serad m;sättning till resultatutjäm

ningsfond enligt 41 d * kommunal

skattelagen ( 1928:370), avdrag for 

avsättning till allmiin investeringsre

serv enligt lagen ( 1979:610) om all

män investeringsreserv, uppskov en

ligt lagen ( 1979:611) om upphovs

mannakonto samt avdrag för avsätt

ning för egenavgifter enligt lagen 

(1981:691) om socialavgifter. Vad 

som inte kunnat utnyttjas på detta 

sätt får vid senare taxering utnyttjas 

genom avdrag i förvärvskiillan. dock 

senast vid den taxering som sker 

I Lydelse enligt prop. 1981182:30. 

Siirskilt investeringsavdrag med

ges högst med ett belopp som mot

svarar den vid taxeringen till statlig 

inkomstskatt beräknade inkomsten 

av förvärvskiillan före siirskilt inves

tcringsavdrag och före -- i förekom

mande fall -- avdrag för inkomstba

serad avsiittning till resultatutjäm

ningsfond enligt 41 d ~ kommunal

skattelagcn ( 1928:370), avdrag för 

avsiittning till allmiin investeringsre

serv enligt lagen ( 1979:610) om all

män investeringsrcserv, uppskov en

ligt lagen (1979:611) om upphovs

mannakonto. uppskm· enligt lagen 

({}000:000) 0111 11ppfi1111arko11to samt 

avdrag för avsiittning för egenavgif

ter enligt lagen ( 1981 :hlJ I) om social

avgifter. Vad som inte kurJnat 

utnyttjas på detta siitt får vid senare 

taxering utnyttjas genom avdrag 
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tredje iiret efter det [1r tfa taxering fi\rviirvskiillan. dock senast vid elen 

enligt andra stycket har skett. Ett taxering som sker tredje aret efter 

förskjutet inn:steringsavdrag frir - i det f1r dit taxering enligt andra styck-

förekommanch: fall sedan hi"insyn et har skett. Ett förskjutet investe-

tagits till det pii det aktuella heskatt- ringsavdrag för - i förekommande 

ningsi1rct helöpande avdraget - inte fall sedan hänsyn tagits till det på det 

överstiga det helopp som har bcriik- aktuella heskattningsiiret helöpande 

nats enligt första meningen. avdraget - inte överstiga det hclopp 

som har beriiknats enligt första 

meningen. 

Denna lag triider i kraft en vecka efter den dag dii lagen enligt uppgift p<I 

den har kommit ut frän trycket i SYCnsk författningssamling och tillämpas 

första g<lngen vid 19L~ ars taxering. Vid niimnda taxering skall dock vad i 

tredje stycket siigs om avdrag för avsättning för egenavgifter i stället avse 

schablonavdrag för egenavgifter. 

l!tskottct 

Vid riksmötet I CJ78!79 genomfördes en företagsskattereform som hl. a. 

innebar en väsentlig utvidgning av företagens möjligheter till reserveringar 

och resultatutjiimning. I samband därmed infördes ocksä ett särskilt in

komstutjämningssystem för fria kulturarbetare. utformat i huvudsaklig 

ön:rensstiimmelse med reglerna om skogskonto. Hestiimmclserna innehär 

att en kulturarhetare. som ett visst ar har fött en ovanligt hög inkomst. genom 

insättningar p{i ett upphovsmannakonto kan fördela heskattningen av en del 

av denna inkomst pi1 de diirpi1 följande sex heskattningsåren. 

I den nu aktuella propositionen. som bygger p<I ett betiinkande av 

kulturskattekommitten. föreshis. med upphovsmannakontot som förebild. 

ett inkomstskatkutjiimningssystem ocks<I för uppfinnare. För uppskov med 

beskattningen kriivs att uppfinnarintäkten med minst femtio procent 

överstiger motsvarande intäkt under ni1got av de två närmast förcgäende 

{1ren och att inhetalning gjorts på ett särskilt konto (uppfinnarkonto) i bank. 

lklopp för vilket uppskov medges skall uppgå till lägst 10 000 kr. och för inte 

överstiga tv;) tredjedelar av nettointiikten av förvärvskiillan före uppskov och 

schablonavdrag för egenavgifter. Uppskovsbeloppet far inte heller vara 

större än att nettointäkten efter uppskov men före schablonavdrag för 

egenavgifter uppgiu till lägst 30 000 kr. Medlen beskattas i takt med att de -

senast efter sex {1r - betalas ut från banken. Inkomstutjiimningen omfattar 

uppfinnarintiikter. varmed förstås s:idana intäkter av rörelse som den 

skattskyldige förvärvat genom en av honom gjord uppfinning som kan 

tillgodogöras industriellt. 



SkU 1981/82:25 19 

Utskottet har tidigare i samband med behandling av motioner om 

utjämning av inkomst av uppfinnarverksamhet understrukit angelägenheten 

av att man. för att främja svensk industris framtida utveckling och 

konkurrenskraft. på olika sätt söker mildra marginaleffekterna vid be

skattningen. Utskottet har ocks<'1 framhällit att inkomsttagare med starkt 

varierande inkomster bör kunna erhålla en någorlunda likartad behandling i 

skattehänseende. 

Genom förslaget i propositionen får en skattskyldig. som gör en 

uppfinning och skall redovisa inkomsten av denna i inkomstkällan rörelse. 

samma riitt till inkomstskatteutjiimning som den som i egenskap av 

upphovsman förvärvar en motsvarande inkomst. Härigenom tillgodoses 

enligt utskottets mening ett angeläget rättvise krav. 

Kulturskattekommitten har för avsikt att i ett senare skede av sitt 

utredningsarbete överväga om även uppfinnarintäkter som utgör inkomst av 

tjänst kan omfattas av uppskovsrätten eller om nagon annan likvärdig åtgärd 

kan vidtas. 

I kulturskattekommittens uppdrag ingår att göra en utvärdering av lagen 

om upphovsmannakonto och överväga om ändringar däri bör vidtas. I den 

mån en sådan utviirdering leder till jämkningar i fråga om exempelvis 

upphovsmannakontots tillämpningsområde och förutsättningarna för upp

skov. talar - som kommitten framhållit - sannolikheten för att motsvarande 

jämkningar måste göras i lagstiftningen om uppfinnarkonto. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1981/82:79 antar de 

propositionen framlagda förslagen till 

l. lag om uppfinnarkonto. 

2. lag om ändring i lagen (1979:6 IO) om allmän investeringsre-

serv. 

3. lag om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto. 

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

5. lag om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig 

inkomstskatt för ackumulerad inkomst. 

6. lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhets

skatt. 

7. lag om lindring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo~ 
skatt. 

8. lag om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsav

drag för inventarieanskaffning. 

9. lag om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsav

drag för byggnadsarbeten m. m. 
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