
Skatteutskottets betänkande 

1981/82:27 

om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor 

Propositionen 

Regeringen (budgetdepartementet) föreslår i proposition 1981/82:80 att 

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

kommunalskattelagen ( 1982:370). 

I propositionen föreslils att avdragsrätten för räntor som erlagts i förskott 

ändras. Avdrag skall inte längre omedelbart medges för räntor som beli.iper 

på tid efter det aktm~lla taxeringsäret. Översk.iutande belopp skall i stället 

fördelas pt1 ilterstoden av den tid som räntan avser. Den iindrade 

avdragsrätten berör de skattskyldiga för vilka avdragsriitten hestäms enligt 

den s. k. kontantprincipen. 

De nya reglerna iir tidsbegriinsade och skall tillämpas vid 1982-1985 års 

taxeringar. Skälet hiirtill är att de nya bestiimmelserna främst motiveras av 

risken att de aviserade begränsningarna av underskottsavdragens skattemäs

siga värde eljest urholkas. 

De nya reglerna föreslås triida i kraft omgående och bli tillämpliga på 

ränteutbetalningar som skett efter den 12 november 1981. Regeringen har 

tidigare i särskild skrivelse (skr 1981/82:76) Himnat riksdagen ett meddelande 

om detta. 

Lagförslaget har följande lydelse. 
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Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs att 41 * kommunalskattelagcn ( 1928:370) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fö!"l'slagen lydelse 

41 § 1 

Inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse skall beriiknas enligt bokfö

ringsmässiga grunder, i den mtm dessa icke stf1 i strid med särskilda 

bestämmelser i denna lag. Även inkomst av annan faqighet beriiknas enligt 

bokföringsmässiga grunder i de fall som angivas i punkt I av anvisningar

na. 

I andra fall iin nu sagts skall intiikt anses hava f1tnjutits det beskattningsiir. 

under vilket intiikten blivit för den skattskyldige tillgänglig för lyftning. och 

skall utgift eller omkostnad anses belöpa pit det beskattnings;lr. varunder 

utgiften betalats eller omkostnaden ägt rum. Sädan speciell skatt. avgift eller 

ränta. som ingår i slutlig eller tillkommande skatt enligt uppbördslagen. 

ävensom riinta {1 kvarst{1ende skatt enligt samma lag anses dock belöpa på det 

beskattningsår d{1 elen slutliga eller tillkommande skatten pilförts. 

I fråga om inkomst m· annan 

fastighet som ime skall beräknas 

enligt bokföringsmässiga grunder 

samt inkomst av kapital gäller beträf

fande ränta som har erlagts i förskott 

att avdrag vid 1982-1985 års tax

eringar i11te medges för den del al' 

rii11ta11 som belöper på tid tfter tax

eringsårets ll(f?ång. För ränta som 

enligt denna bestämmelse inte kunnat 

dras m· omedelbart medges al'lirag 

med lika stora belopp varje år under 

återstoden av den tid som förskotts

betalningen har avsett. 

(Se vidare anvisningarna.) 

Denna lag triidcr i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den 

har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling och ti\Himpas i fräga 

om utbetalningar som har skett efter den 12 november 1981. 

1 Senaste lydelse I 971':942. 
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Utskottet 

Utskottet. som inte har funnit anledning till erinran mot regeringens 

förslag, hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1981/82:80 antar det vid 

propositionen fogade förslaget till lag om ändring i kommunal

skattclagen ( 1928:370). 

Stockholm den 13 januari 1982 

Pä skatteutskottets vägnar 

ERIK WÄRNBERG 

Närvarande: Erik Wärnberg (s). Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (e). 
Valter Kristenson (s), \Vilhelm Gustafsson (fp). Rune Carlstein (s). Tage 
Sundkvist (c). Hagar Normark (s). Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c). 
Bo Forslund (s). Olle Grahn (fp), Egon Jacobsson (s). Anita Johansson (s) 
och Arne Svensson (m). 
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